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 داستان ایرانی 

 داستان ترجمه

 «بانو مکبث» بررسی فیلم

 « زندگی نو»بررسی رمان 

 «پشت و رو»داستانبررسی 

 « هریسن برگرن» بررسی داستان

 «پروست در آینه پروست» مقاله

 «زن و سه نقطه...» نگاهی به رمان

 « مراسم تدفین»نگاه به داستان کوتاه 

 «کافکا در کرانه» یادداشتی بر رمان

 «آندره ژید» نوبلمعرفی برنده جایزه 

 « ناخن ریخاک ز»نگاهی به مجموعه داستان 

 «گرایش صفر درجه»خوانشی از داستان مقاله 

 «گیرد بمیردورونیکا تصمیم می»بررسی رمان 

 «ردیبم خواهدیکه نم یمرد»نگاهی به رمان 

 «هادوباره از همان خیابان»بررسی مجموعه داستان 

 «سوزدیکه در جهنم م ییهاگل» رمانیادداشتی بر 

 «؟ترسدیوولف م اینیرجیاز و یکسچه» بررسی فیلم:

 «برنارد ماالمود»معرفی برندگان جایزه ادبی پولیتزر 

 «هاابانیدوباره از همان خ» نگاهی به مجموعه داستان

 «ی محالهاآرواره»بررسی عناصر روایی مجموعه شعر 

 «هدژ هوش ربا موالنا بر اساس آراء تک اسطوره جوزف کمبل»افسانه  یرسبر
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 سخن سردبیر
 شود.ماهنامه ادبیات داستانی چوک هب شما تقدیم می و ششمین نودبا افتخار    

و این شماره، آخرین شماره هشتمین سال فعالیت ماهنامه ادبیات داستانی چوک است و از ماه دیگر وارد 
 نهمین سال فعالیت ماهنامه و سیزدهمین سال فعالیت کانون فرهنگی چوک می شویم. 

ی خدا را سپاسگزاریم که ما را یاری کرد ات هب چنین رکورد دست نیافتی ربسیم. آن هم هب همت و یار
گام ما بوده  اند.  دوستان عززیی که بی هیچ چشمداشتی این سالیان همراه و هم

حتما جشنی خواهیم داشت ات از اعضای ،رد سال جدید فعالیت کانون فرهنگی چوک، مثل سالیان قبل
ردیغ این دوستان است وگرهن که این کانون تقدری و تشکر شود. این حرکت نمادین هب اپس زحمات بی

گام  این ایثار رد راه فرهنگ و ادبیات هرگز از سوی ما جبران شدنی نیست  و با شروع و اپیان زودهن
کاری بس  اما توان هب این مسئله رسید که این کار هرچند ساده هب نظر می رسد،نشریات بسیاری  می

ما می گیرد که بتوانیم هب موقع نشرهی را منتشر اهیی خواب و خوراک را از ت که حتی شبس طاقت فرسا
 کنیم. 

 دار این حرکت مستمر است. زنده با همدلی، زنده باد عشق و دوستی که طالهی

 

 چوکادبیات داستانی  ماهنامه

از  کهای است شبیه جغد نام پرنده «چوک»

 .کشدیم درپی فریادشود و پیدرخت آویزان می

 سردبیر: مهدی رضایی

 یبرکتمشاور: حسین 

 

 هیئت تحریریه

 تحریریه بخش داستان

دبیر بخش نقد، مقاله، گفتگو( ) بهاره ارشدریاحی

نیا )دبیر بخش داستان(، ریتا محمدی طیبه تیموری

  علی پاینده ،اکملعرشغزال مرادی، شهناز 

مریم محمود خلیلی، مصطفی بیان، مریم ایلخان، 

رضایی الچین، گیتا بختیاری، وفا کشاورزی، سمیه 

سیدیان، سعید زمانی، مریم پژمان، نعیمه زنگنه 

 الهام زارعی

 تحریریه بخش ترجمه

اسماعیل پونه شاهی )دبیر بخش ترجمه(، 

زاد، لعیا متین پارسا، ریحانه پورکاظم، مریم نوری

 سمیرا گیالنی، لیلی مسلمیکردرجبی، 

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

 زهرا آذر )دبیر بخش سینما و تئاتر(، علی علیخانی
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 09352156692: آگهی

 

 

 چوکهای پیشین ماهنامه ادبیات داستانی تمامی شماره

 چوکفرهنگی  کانونو فصلنامه شعر چوک، در سایت 

دسترسی است. نشر این ماهنامه از سوی شما، قابل

ی و... کاغذنتیپردی، هرطریقی اعم از ایمیل، سیبه

شود. همیشه تلقی می کانوننیت شما نسبت به این حسن

های شما بزرگواران ات و راهنماییمنتظر آثار، نقد، نظر

 هستیم.
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  مهدی رضاییمنتشر شده و رتجمه شده آاثر 

  دبیر کانون فرهنگی چوک

 



 

 پایگاه فرهیختگان «کچوخانه داستان »

 

نقد و  ،. در بخش مقالهشودیم روزبه )شعر، داستان و...( متنوع هنری یهابخشسایت چوک، هر روز در : فعالیت روزانه

 www.chouk.ir توانید یک یا چند مطلب جدید بخوانید.هرروز می ،گفتگوی این سایت
 

جلسات با نقد و بررسی  .شودبرگزار میداستان کارگاهی رایگان و آزاد جلسات  ،هر هفته یهادوشنبه: فعالیت هفتگی

 کتاب، سخنرانی، مباحثه ادبی و... همراه است.
 

کند. این اف به جامعه ادبی ایران تقدیم میدیصورت پیی بهاماهنامهکانون فرهنگی چوک هر ماه، فعالیت ماهیانه: 

. در ضمن این کنیدهای قبلی را از سایت دانلود توانید ماهنامهمی. شودهزار نفر در سراسر دنیا ارسال می 100ماهنامه به بیش از 

مندان، شود و برای همه عالقهرسانی میکند و از طریق سایت اطالعصورت تفریحی برگزار میبهکانون در طول سال جلساتی 

 تفریحی برگزار کرده است. -حال بیش از هفتاد جلسه ادبیشرکت در این جلسات آزاد است. این کانون تابه
 

ویراستاری، نقد ادبی،  ،نویسیچهار دوره آموزشی تخصصی داستان ،سال هر خانه داستان چوکفعالیت فصلی: 

جهت  .کندبرگزار می« ای(آنالین و مکاتبه) یرحضوریغحضوری و » روشبه دو  ی و...سینومقالهی، پژوهش و شناساسطوره

 مراجعه کنید. www.khanehdastan.ir به سایت اختصاصی آموزش خانه داستان هادورهاین آشنایی با 
 

در شهریور ماه هرساله همایشی . کندیمی سالیانه به صورت منظم برگزار هاشیهما خانه داستان چوکفعالیت سالیانه: 

 96نیز همایش روز جهانی داستان کوتاه و در سال  96و  95و  94و  92و  90چوک در سال  .شودبا نام جشن سال چوک برگزار می

 را در سایت مالحظه بفرمایید. هامراسماین  یهاگزارشها و توانید عکسروز جهانی ترجمه را در ایران برگزار کرده که می
 

عصر از فضای خانه داستان برای مطالعه یا  4صبح تا  9به صورت رایگان از ساعت  دیتوانیمشما : ی شماهاتیفعال

ی فرهنگی، ادبی و دانشجویی استفاده کنید. درضمن طبقه باالی این موسسه کتابخانه رایگان و عمومی بعثت هاحلقهگردهمایی 

 عصر پذیرای شما شما فرهیختگان گرامی است. 4تا  8هم از ساعت 

 ستان چوک به روی همه باز است؛ مگر خود آن در را ببندید.درِ خانه دا

 

 kanonefarhangiechook شبکه اینستاگرام t.me/chookasosiation کانال تلگرام

  www.khanehdastan.irسایت آموزشی  www.chouk.irسایت اصلی

 66491590 شماره تماس موسسه info@chouk.ir ایمیل

 مهدی رضایی 09352156692شماره تماس مدیر مسئول   mehdirezayi@ارتباط با مدیر مسئول در تلگرام
 طبقه دوم 36آذر، پالک  16خیابان انقالب، خیابان  :خانه داستان چوکآدرس موسسه فرهنگی 

http://www.chouk.ir/
http://www.khanehdastan.ir/
https://t.me/chookasosiation
http://www.chouk.ir/
http://www.khanehdastan.ir/
mailto:info@chouk.ir


 

 



 

 

  



 

 

 «علی بیگدلی»؛ «پروست در آینه پروست» مقاله:

 «بختیاریگیتا »؛ «آندره ژید» :نوبلمعرفی برنده جایزه 

 «علی ربیعی» ؛«آلبر کامو» ؛«پشت و رو» بررسی داستان:

 «لیال مسلمی»؛ «اورهان پاموک»؛ «زندگی نو» :بررسی رمان

 «قاضیمیترا »؛ «احمد خلفانی»؛ «مراسم تدفین»نگاه به داستان کوتاه: 

 «سمیه سیدیان»؛ «برنارد ماالمود» «:برندگان جایزه ادبی پولیتزر»معرفی 

 «سعید زمانی»؛ «هاروکی موراکامی»؛ «کافکا در کرانه» بر رمان:یادداشتی 

 «علی علیخانی»؛ «بیژن نجدی»؛ «هادوباره از همان خیابان»بررسی مجموعه داستان: 

 «آفاق دادو»؛ «مرضیه عباسی»؛ «زن و سه نقطه..."به  ینگاه»نگاهی به رمان: 

 «الهام زارعی»؛ «پائیلو کوئیلو» ؛«گیرد بمیردتصمیم می ورونیکا»بررسی رمان: 

 «اکمل شهناز»؛ «محمد مسعود«: »سوزدیکه در جهنم م ییهاگل» :رمانیادداشتی بر 

 «یاریاخت اشکان»؛ «یاحینوشته بهاره ارشدر»« ناخن ریخاک ز»نگاهی به مجموعه داستان: 

 «نعیمه زنگنه» ؛«هدژ هوش ربا موالنا بر اساس آراء تک اسطوره جوزف کمبل» :افسانه یرسبر

 «مهناز رضایی الچین»؛ «خسرو عباسی خودالن»؛ «گرایش صفر درجه»خوانشی از داستان  مقاله:

 «علی علیخانی»؛ «ی نجد ژنیب نوشته«  "هاابانیخدوباره از همان  "نگاهی به مجموعه داستان: 

 «غزال مرادی» ؛«پرستو فریدونی» ؛«ی محالهاآرواره»بررسی عناصر روایی مجموعه شعر : شعر، داستان

 «ریتا محمدی»؛ «راسداهللیرضا م یعل»؛ «وریکورت وونه گات جون»« هریسن برگرن» :بررسی داستان

 «نعیمه طلوعی اشرقی»؛ «یتیشاعنا یروانیشالهام » ؛«ردیبم خواهدینمکه  یمرد» :نگاهی به رمان
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 «آندره ژید» یزه نوبل ادبیاتان جاآشنایی با برندگ 
«گیتا بختیاری» 

 

کاش عظمت در نگاه تو باشد نه در آن چیزی که ای»

 .«نگریبدان می

آور و ادبیات، تاثیرشگفتقرن در عرصه نیم بیش از

هایش بر نسل جوان پس از جنگ جهانی انکارناپذیری با نوشته

. پدرش استاد حقوق بود و مادرش از یک خانواده گذاشت

مادری پروتستان،  و . از پدر1 ینرماندثروتمند  بورژوای

شوق کشف لذتای پا به عرصه ادبیات گذاشت که نویسنده

رهایی و مواجه شدن با حقیقت خویشتن  ٔ  تجربههای زندگی، 

های دینی و و آموزه تر از خواندن آثار ادبیبسیار مهم شبرای

این نویسنده  مزیتاورکیویناجتماعی بود. روزنامه 

از شخص معاصر فرانسه  نیتربزرگ»را  رگذاریتاث

 .کرد فیتوص 2«حروف

 3 یینمادگرااو کسی بود که نویسندگیش را با جنبش 

)سمبولیسم( آغاز و به سمت و سوی ضد استعمار بین دو 

کتاب در زمان مرگ به  50جنگ جهانی کشیده. بیش از 

دهنده برانگیز و تکانرشته تحریر درآورده بود که بسیار بحث

 بودند.

نوامبر سال  22در  فرانسوی« آندره ژید»

خانواده پروتستان در پاریس و در یک  1869

پس ش،یخانواده پدر .شد متولدطبقه متوسط 

در قرن شانزدهم  4 سمیپروتستانتانتخاب از 

خود را به  یهاشهیر ت،یبه علت آزار و اذ

 گری، به فرانسه و داناجدادش رساند و ایتالیا

 مهاجرت یو شمال یغرب یاروپا یکشورها

 کردند.

در آندره که تنها فرزند خانواده بود 

خشک و سرشار از تعصب مذهبی  یمحیط

)مشکالت  یماریپرورش یافت. به سبب ب

اما  ،نبود ریامکانپذ شیم براظبه صورت من لیتحصروحی( 

 ،سبب نشد که خانواده عالقمند به فرهنگ و دانش یشناتوان

 او را در خانه ادامه ندهند. هنگامی که یازده سال لیتحص

با سختگیریانه در محیطی زن داشت، پدرش را از دست داد و

 بزرگ شد.های مادرانه 

« مادلن روندو»اش دلبسته دخترخالهدر پانزده سالگی، 

 به ازدواج انجامید )به  1895شد. عشقی پرشور که در سال 

 
 

 
رغم تمایالت دگرجنسی ژید تا هنگام مرگ مادلن این 

 ازدواج پایدار بود.(

او را وارد عرصه ادبیات کرد،.  خیلی زودنیازش به پول بی

از پشتیبانی نویسندگان و شاعرانی چون پیر لوییس، پل او که 

 ودوستیبدر برد بهره میاستفان ماالرمه به ویژه والری و 

در آغاز کار، به مکتب  ش را شروع وسالگی فعالیت ادبی

 سمبولیسم روی آورد.

اند از: ترین آثار او در این دوران، عبارتمهم

، «شهرهای آندره والتر»، «های روزانه آندره والتریادداشت»

اما پس از مدتی سمبولیسم ، «ورینا سفر» و «نرگس رساله»

زندگی درونی انسان برایش اهمیت پیدا کرد و کوشید و را رها 

ژان ،مونتیهمانند  .روح انسانی بردارد یهاپرده از پیچیدگی

و با  زندگی انسان را موضوع آثار خود قرارداد ...ژاک روسو و

 کوشید تا مستمر مسائل عاطفی و روانی خویش لیوتحلهیتجز

ها توانمندی ،هاضعف ،هااضطراب ،نیازها ،هاخواست به واقعیت

 پی ببرد. انسانهای روح و پیچیدگی

در سفر  را 1894و  1893سالهای

چه  های زیادیبود. سفرهایی که دگرگونی

هایش و چه در احساس و در اندیشه

. تغییراتی شگرف که بوجود آوردعواطفش 

و  یجسم یو بندها دیق یاریاز بساو را 

 داده بودند، آنگونه که ییرها یروح

تاثیری واضح و بارز بخصوص در نگرش 

که تغییراتی  هایش داشت؛جنسی نوشته

ه از او کگرفت از تجربیاتی سرچشمه می

 .ته بودندساخ« موجودی تازه»

 «بازگشت از چاد»و  «سفر به کنگو»

 اتیجنا یافشابا  .را بر ضد استعمار نوشت

با  یفردو  یاخالق، مبارزه قایآفردر  یفرانسواستعمارگران 

این  که را در آثارش شروع کرد و نشان داد ییبورژوافرهنگ 

، کندیممتهم ” یاخالقفساد “او را به  که بیفرعوام فرهنگ 

با  پا گذاشته است. ریزرا  یانسان هیاولاصول  چگونهچطور و 

 این دو اثر به عرصه سیاست وارد شد.

متفاوت  کامالً یبا جهان عرب و استانداردها ژیدتماس 

ی و جنس یاجتماع یاز قراردادها شیاو موجب آزاد یاخالق

 نیاز ا جهینت کیبرد. یکرد از آن رنج میکه احساس م شد
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او از  یآگاه شیافزا ،یاجتماع یاکاریر هیعل یشورش فکر

 .بود ییشگراهمجنس

سبب تحریر  این رهایی از قیدوبندهای جسمی و روحی

در ابتدا چندان کتاب  نیا) «های زمینیمائده»هم چون آثاری 

نسخه  500سال تنها  10در طول  مورد استقبال قرار نگرفت و

های فهفلس کتابی که پایه و اساس اندیشه و از آن فروش رفت

 شد؛« های واتیکاندخمه»و « در تنگ»، «ضد اخالق»، او بود(

اش، لحن جسورانه به جهت های واتیکاندخمه بیش از همه

موفقیت و شهرت را برایش به ارمغان آورد و او را بر سرزبانها 

 انداخت.

درباره مناسبات  یداور یبرا درست مرجعاز نظر او  

، نه بود یفرداخالق ای، وجدان یانسان

 معتقد بود کهمذهب  ای یاجتماعاخالق

 یاجتماع یقراردادهاخاص و  طیشرا دهییزا

نشانگر انتقال به مرحله دوم  هستند. این اثر

به شدت اثری که . ژید بوددوره خالقانه 

 قرار گرفت.کلیسا مورد حمله 

شد. در  Normandyدر  5 یکمون ، شهردار1896در سال 

به جرسی نقل مکان کرد، این جابجایی همزمان با  1901

اش بود که و اشفتگی قیاضطراب عم، شروع پریشان حالی

 نزدیک به هفت سال ادامه یافت.

کمک کرد تا مجله فرهنگی ادبی  1908در سال 

Nouvelle Revue Française 1916شود. در سال  سیتأس 

ساله )پنجمین فرزند اولین معلم  15 6 تیآلگرمارک 

شود. ژید ساله می 47)معشوقه( ژید عاشق  ،خصوصی ژید(

کند( برای رود )فرار میبرای مدتی با مارک به لندن می

مکاتبات او  حسادت،و  یدیبا ناام مجازات همسرش که

 را سوزانده بود. «نیزم یموجودات رو نیترعاشق»

مدتی در سکوت زندگی کرد ژید  ،اولجهانیجنگ با آغاز

بیصلداوطلب  بار نیاول یبرا س،یجنگ، در پار یدر ط و

در پناه دادن  تیو در نها سربازان، بهداریسرخ، پس از آن در 

 کردبه پناهندگان جنگ، کار 

را « زانساسکه» و« کوریدون»، «اگر دانه نمیرد» کتاب

 پردهبی را خود زندگی واقعیات «داگر دانه نمیر » نوشت. او در

بار در اولین )متشکل از چهار بخش، کوریدون در کند؛می بیان

 برای عموم به صورت خصوصی منتشر شده بود، و 1911سال 

سرزنش  خیلی که دفاع کرد ییگرااز همجنس (1924سال در 

روابط گرایی و همچنین طبیعت همجنس، به این اثردر  او. شد

اشاره  پسران جوان با 7 لدیوابه همراه اسکار  اشیجنس

 رمان در ایتازه شیوه «سازانسکه»رمان  بانوشتن؛ استکرده

 کرد. بنیاد فرانسوی

مالقات کرد  8 یبوسسبا دورتی  1918در تابستان سال 

ساله منجر شد )تمامی آثار ژید  30که به یک دوستی بیش از 

 1923در سال  (توسط او به زبان انگلیسی ترجمه شده است.

« کاترین»از معشوقه پنهانیش الیزابت، صاحب دختری به نام 

ت )ژید او را شد )تنها فرزند ژید(. این رابطه عاشقانه با الیزاب

نامید( که از او خیلی جوانتر و دختر دوست بانوی سپید می

مارک و  دیژ داریپاگی رابطه اش ماریا بود، سبب تیرهصمیمی

)پدر البزابت(  سلبرگیارتباط او با تئو ر نینهمچ، الگرت شد

 .دار کردرا خدشهکه یک نقاش نئوامپرسیونیسم بود 

 یتنها رابطه جنس زابتیرابطه با ال

به  یکوتاهخیلی بود که مدت  دیپنهان ژ

که ژید را  زابت،یال ت،یدر نها، دیطول انجام

به از همسرش جدا شد و  پرستید،می

از  یکسری تیریرفت و مشغول مد سیپار

، ساختند واریبه د واریدو آپارتمان د هاآند، ش دیژ یامور زندگ

 .با او نداشتژید  یرابطه جنسهیچ  گرید یول

، به تصورش در یک شدفرانسه عضو حزب کمونیست 

های اجتماعی و توانست به محدویتجامعه سوسیالیستی می

 را پایدار کند.« سعادت فردی»ها پایان دهد و نابرابری

را  پرشکوه حرکت نیا ییشکوفاآن قدر زنده بمانم تا  خواهدیم دلم»
 یکارهر  امآمادهو  کنمیمقلب آرزو  میصمجنبش را از  نیا یروزیپ. نمیبب

 کی، نیددولت بدون  کی که نمیبب خواهمیمبه خاطر آن انجام دهم. 
و خانواده دو آفت بزرگ  نید. ردیگیماوج  کجاجامعه بدون خانواده تا 

 .«هستند تیبشر

 هیروسبه  «یشورواتحاد  سندگانینو هیاتحاد»به دعوت 

در  ،کینزداز  ینیاستال یهامحاکمهاما با دیدن  ،کردسفر 

اش که وظیفه دیدورای کمونیسم روسی یک نظام خودکامه را 

گیری او از حزب کناره بود. «متفاوت»و افراد « فردیت»ترور 

کرد و رویای پر عظمت انقالب روسی را که چیزی جز دروغی 

با « بازگشت از شوروی»در کتاب فریب و تقلب نبود، پرشکوه، 

می قتیحق غیتبل یحزبکه چگونه  انتقادی نرم منتشر کرد

 یککتابی که ی ؛دارددر درون خفقان خاص خود را  یول کند

منجر به سرازیر شدن  ه بوددار کردها را خدشهاز افسانه گرید

اش شد، اما ژید دست از انتقاد ضدیت مطبوعات چپ علیه

تنقیح بازگشت از »برنداشت و در کتاب بعدیش به نام 

او   با لحنی تندتر و شدیدتر به این افسانه تاخت.« شوروی
 شهیهم یبرابار  کی زیچهمه  یشورودر : »دهدیم حیتوض

مورد  ،یکه هست یزیچ یاست برا بهتر

که  یزیچ یبرا نکهیتا ا ینفرت باش

 .یمحبوب باش یستین

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
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 یدستکارمردم را چنان ماهرانه  افکارشده است.  فیتعر 
، هر کندیمجلوه  یعیطبها به نظر آن یهمسان نیا که اندکرده

ارزش دانستن داشته  کهروز صبح روزنامه پراودا هرآن چه 
، و اگر کنند فکرجور  کی دیبا. همه آموزدیمها باشد را به آن

 «کندیم دایپ یبدعاقبت  کرد فکر یگریدجور  یکس

 یحزب چیه»از حزب نوشته بود:  یریگ کنارهاز  شیپ

بدهم، من به  حیترج قتیحقمن ناچار باشم آن را بر  که ستین

 یحزبحزب، و اگر  کینه به  کنمیم یوابستگاحساس  قتیحق

 «کنمیم ترکگفت، من هم آن را  ترکرا  قتیحق

 نیا بلکه، نکرده شرفتیپچرا  که ستین نیا یشوروانتقاد من به »
 .«دروغ گفته است ایدنخود به ما و تمام  تیوضعچرا راجع به  کهاست 

اگر چه  درگذشت. ن،یمادل ،شهمسر 1938در سال  

یی که با او زندگو  نیبه مادل شعشق

می «یعرفان یریگجهت»داشت )آن را 

اما مادلین  نشناخت، تیبه رسم (دینام

تنها عشق زندگی او بود که ژید 

را در  شخودهم  توانست هم عشق و

به  شازین با توجه به داریرابطه پا کی

 .کندهر نوع، سازگار  اتیو تجرب یآزاد

خود با  ازدواجبه بعدها، راجع  د،یژ

 Et Nunc Manetدر کتاب  نیدلام

in Te (شرح حال او در حال حاضر در شما استوار است )

 .وشترا ن زندگیشان

شروع به درک ارزش  ژیددوم،  یبا شروع جنگ جهان 

 هایاز مصاحبه یسر کیاز گذشته کرد. در  یسنت و قدردان

 گارویلو ف یبرا 1942و  1941 هایسالطی که در  یالیخ

، مطلق یکرد که آزاد انیرا ب یاز آزاد یدینوشت، مفهوم جد

 یبا نظم سنت دیبا یآزاد ،بردیم نیجامعه را از بهم فرد و  هم

 مرتبط باشد.

سال بعد از  4برنده جایزه نوبل شد و  1947او در سال  

 همیشه چشم از جان فرو بست. یبرا 1951آن در سال 

 های آندره ژیدکوتاه با اندیشه

، مشهود ینیزم ای یآسمان یخدابا  یریدرگدر آثار او 

 لیدلبه  .دانندمی شکاک یلسوفیفجهت او را  نیهمبهاست، 

خط  کمتر قادر بودند نیمنتقد شیهاشهیاندمداوم  رییتغ

 شاید شیهاشهیانددر  سرگشتی نیا، کننددنبال را  شیفکر

 انیم کهبود  شخاص تیشخصو  سرکشروح  انگرینما

؛ بود سرگردان تیقطعو  تیشکاک انیمو اخالق،  یپرستنفس

 یهااسلوبو  هاسبکشاید برای همین است که در آثارش 

 ،نثر شاعرانه ،شعر ،داستانوجود دارد، آثاری در قالب  گوناگون

، سمیسمبول، سمیرمانت از ییهارگهبا  شنامهینما، لسوفانهیف

 .سمیرئالو  سمیسوررئال

 اتیدر محافل آوانگارد و ادب اًعمدتتا بیست سالگی 

 یتیبعد او به شخص یهااما در سال ،شناخته شده بود یتئاتر

ها بت سالاو  .تبدیل شد زیانگبحث شهیهمو گذار ریتاث اریبس

 «جوانانکننده منحرف»کاران او را بود و محافظه« پیشروها»

 یکی اکنون که نیز سقراط» گفت:دانستند، اما همیشه میمی
 چنین از شود،می محسوب کارانمحافظه این خدایان از

 «.است. نبوده دور به هاییتهمت

مشکل سندگانینوبرای  ژهیبه وی منتقد معتبر ادب کیاو 

 کیکه در مورد آنها بود  ریلکه و... ،داستایوفسکیمانند  یساز

 .نوشتجذاب ( 1923کتاب )

اتو ها و به خاطر داستانژید 

بیوگرافیهایش مشهور است که در آنها 

ناشی از  هایپیچیدگیکرده  تالش

ش را ترسیم کند کهدوگانگی شخصیت

گیرانه شکل بخشی تحت آموزش سخت

به اخالقیات اجتماعی  یگرفته و بخش

توان کارهای میبود. از این منظر  پایبند

و  یدر مورد آزاد قیبه عنوان تحقژید را 

 یهاتیدر مواجهه با محدود یتوانمندساز

 یبرا «خود»مداوم  یهاو تالش یو روان یو روح یاخالق

ژید، « یخوداکتشاف» متون .دانست یبه صداقت فکر یابیدست

کامل بودن نفس چگونه هایش، از یکننده جستجومنعکس

، بدون خیانت به خود یجنس تیاهاشتن ماست؛ آنهم با د

 سیاسی او نیز با همین آگاهی بود. یهاتیفعالارزشها. 

 یترازوآن در  یرونیب اتیمقتضاز  شیباو تعهد را 

را به  یمعنومرجع  چیه و دیسنجیمخود  «یفرداخالق »

احساس فردی و غریزیش را برهر ارزشی  .شناختینم تیرسم

های مذهب دانست. نه تنها در برابر فرامین و آموزهباالتر می

کرد، زیرا آنها را زنجیری آورد بلکه آنها را نفی میسر فرود نمی

آثار  یتمامدانست. برای همین بر فردیت و اختیار انسان می

 قرار دارد. سایکلممنوعه  یهاکتابدر فهرست  یو

با اسکار وایلد در پاریس آشنا شد و در سفر به  1895در 

سفری که وایلد به تصورش،  ،شمال افریقا همراه او بود

تر همجنسگرایی ژید را به او نشان داده است، اما سالها قبل

 .آندره به این موضوع واقف شده بود

مانند آلبر کامو و  یسندگانینو یبرا یبخشالهامآندره ژید 

 .تر بودسار پلژان
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 نگاهی کوتاه به دو اثر او

 :های زمینیمائده
خدا  که مکن آرزو ٬ناتانائیل . خدا همان است که پیش روی ماست»

و هیچ  مخلوقی نشانی از خداست هر .در جایی جز همه جا بیابیا ر
که مخلوقی نظر ما را به خویشتن  هماندم .سازدینممخلوقی او را هویدا 

خداوند همان است که پیش روی  .گرداندیمما را از خدا بر  منحصر کند
 .«ماست

نوشت بر این کتاب  1927ای که در سال ژید در مقدمه

خواهند توانند یا نمیبرخی نمی»کند: آن را چنین توصیف می

در این کتاب چیزی جز ستایش امیال یا غرایز ببینند. به 

بینی است. من گمان من چنین نظری تا حدی ناشی از کوته

گشایم، بیش از هر چیز در آن ستایشی هرگاه این کتاب را می

بینم. این است آنچه با ترک دیگر مطالب کتاب از وارستگی می

 .«امام و دقیقاً به همین است که هنوز وفادار ماندهنگاه داشته

 بخشاز هشت های زمینی مائده

ای کوتاه و یک سرود و یک و مقدمه

 این رمانژید در  .گرفتهشکل تخلص 

ترین افسوسکند که بزرگبیان می

های ما، امور انجام شده نیستند، بلکه 

ها و تجارب از دست رفته و فرصت

 .ایمکه از خودمان دریغ کردهاست هایی لذت

در ستایش شادی، شوق به زمینی اثری است  یهامائده

زندگی و غنیمت شمردن لحظات. ژید در این کتاب خداوند را 

بیند و آزدانه و برخالف در همه موجودات هستی متجلی می

مذهب، عشق به هستی را مترادف عشق به  یدوبندهایق

 «ستایشی از وارستگی»داند. او کتابش را خداوند می

 .نامدمی

مذهبی،  توجیه امیال خویش در برابر محرماتبرای  آندره

در این کتاب  1897آن را در سال  که ای بنیاد نهادفلسفه

های نیچه ریشه آنها را باید در نوشته ای کههفلسفمطرح کرد. 

هایی از ادبیات مشرق فیلسوف آلمانی دانست و البته با نشانه

این توان فلسفه وی نامید در . تقریباً تمام آنچه را که میزمین

هایی در تعقیب اندیشههای بعدی او ، نوشتهوجود دارد اثر

است که در این کتاب بیان گردیده، یعنی امتناع از هرگونه 

هر لحظه  شق و نگاهیستایش شور و ع ،قیدوبند ،وابستگی
شامل  شهایخط سیر اندیشه هستی. هایجلوه تمام به نو

های هستی و رهایی از خویشتن درونی ساختن شکوه و زیبایی

. او در سته او سیر در جهان نامتناهی معانی ژرف و جاودان

داند که بدون این اثر تمام امیال طبیعی را مایه تندرستی می

 ندارد.آنها زندگی دیگر لطفی 

برم، برای من دلیل خوبی است که آن عمل وقتی از عملی لذت می»

را انجام بدهم... مادامی که لبانت برای بوسیدن هنوز شیرین است، سیراب 

زندگیت بدون ترس از نتایج محرماتی که »کن... چنان زندگی کن که 

 .«کند، پذیرای هر رویدادی باشداخالقیات رسمی بر تو تحمیل می

را هم به  شخطر افتادن در قیدوبند کتاب چنیناو هم

 :خواهد کهدهد و در آخر، از او میخواننده هشدار می

کتاب مرا به دور بینداز، مگذار متقاعدت کند! گمان مبر »

تواند برایت پیدا کند ... به که حقیقت تو را کس دیگری می

خود بگو که این کتاب هم چیزی نیست، مگر یکی از هزاران 

 !«رویارویی با زندگی. تو راه خویش را بجوی شیوه

 کوریدون

آن  گاهیو جا ییدرباره موضوع همجنس گراکتابی است 

از شخصیت پرشور داستان شاعر رومی نام کتاب ) .در جامعه

 شاعر دوره آگوستین( است «لیرجیو»دوره آگوستین 

 یسقراط یچهار گفتگو مشتمل بر دونیکور

گفتمان  یهادهیا) است ییبر همجنسگرا

سال  نیچند یدر ط دونیکور .("یسقراط"

بخش ؛راتییاز تغ یاریبا بس نوشته شده است

تا  1911از متن به طور جداگانه از  ییها

 یچاپ شد و کل کتاب در نسخه اصل 1920

 1950متحده در سال  االتیو در ا 1924فرانسه در ماه مه 

 هوارد چاردیتوسط شاعر رآن  یسیمنتشر شد. نسخه انگل

 .منتشر شد

 ٔ  درباره یمدرن است که کس اتیدر ادب نیاولاین اثر، 

 کینه به عنوان  ،یعیطب یزیبه عنوان چ ییگراهمجنس

 ه است.صحبت کرد بیو غر بیعج حیبه عنوان تلو ای یمعان

آن کند، بلکه یدفاع م ییهمجنسگرااز نه تنها کوریدون 

برای تائید سخنانش در خصوص  داند ورا طبیعی می

میی گفتگوها شواهدگرایی، برای غیرطبیعی نبودن همجنس

تمدن ؛ ازلسوفانیفمورخان، شاعران و  ،انیگراعتیطباز آورد، 

و  ایتالیتا رنسانس ا ونانیاز  شرفتهیپ یو هنر یفرهنگ یها

که  کار خود دانسته نیرا مهمتراثرش  نیاو ا ..سیانگل

 است. یقرائت ذهن کینسبت به  یخیقطعه تار کی شتریب

: نویسداین اثر می در مقدمه دوم ژید 1920در سال 

را به  هاآن م،یگویم ییزهایچ نیآنچه که من در مورد چن»

 حیتوض ،کنمیم یمن سع وجود دارند هاآن آورد.یوجود نم

در اغلب موارد  کهیئاز آنجا ؛دهم که چرا آنها وجود دارند

وجود  ییزهایچ نیاعتراف کند که چن ستیحاضر ن چکسیه

چیزی  نیچن واقعاً  ایهستم، که آ یسدارد، من در حال برر

 «.ریخ ایخجالت آورده است 

 گرید یاتیح یبرا یاجز اجازه یزیمرگ چ

مدام از سر گرفته شود و  زیتا همه چ ستین

 یاز مدت شیمرگ را پ اتیاز ح یصورت چیه

 .ندازدین قیبه تعو دیکه با
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 یخاص هایتهنک برای عیساده و سر یمعرفگفتگوی اول 

 که بیشتر دهند؛بعدی را تشکیل می الوگیسه داست که 

 تا اشاره بهدارند  خیتار و فلسفه ،یشناسستیز یهانهیزم

به صورت  گرایی(ی )به ویژه همجنسجنس زهیغرحضور 

 .به آن باشد یالزام اجتماع یرویو نطبیعی در طبیعت 

. است واناتیو ح عتیطب حیتمرکز بر توض گفتگوی دوم 

 عتیجنس مخالف در طب تیجذابکند که استدالل می و

مورد را  "آداب و رسوم"او در این گفتگو  .است «یعیطب»

 .دهدیبحث قرار م

و  یهنر، علوم انسان ژهیسه و چهار بر انسان به و گفتگو

آداب و رسوم زنان  به ژهیبه و ؛آداب و رسوم انسان تمرکز دارد

 یهابحث)کند، یانتقاد مبرای دست یافتن به معشوق 

حجاب "که از در این اثر وجود دارد  در مورد زنان ناخوشایندی

نسبت به خودشان استفاده مردان  تیهدا یبرا "آالت وریو ز

مجسمه دیگویم لیدل نیبه هم کند.(می

مردان نسبت به زنان  یبرا یشتریب یها

در این  گفتگوها .رم وجود دارد ای ونانیدر 

آنها  رایهستند، ز زیآمکیتحر شتریببخش 

و زنان اشاره  انیهودی« مؤمن یسایکل»به 

 .کنندیم

به اندازه  انیگراهمجنس یهاکند که زوجیاظهار مژید 

شود که یم ادآوری نیکنند ... همچنیازدواج م متأهل یهازوج

است نه  / عشق لیم نیدر همه جا هستند و ا اافراد همجنسگر

 رابطه جنسی.

 برخی از آثار آندره ژید

 (1891) والتر آندره روزانه یهاادداشتی

 (1891) نرگس ٔ  رساله

 (1892) والتر آندره یشعرها

 (1893) نیاور سفر

 زیپرو و احمد آل جالل ترجمه( 1897) ینیزم یهامائده

 انتشارات ذکاء روسیس ر،یاساط انتشارات توسط وشیدار

 لوفرین انتشارات ینیبحر یمهست ،یجام

 یعیسم غالمرضا ترجمه( 1899) ریزنج سست پرومته

 ریاساط انتشارات

 عنوان تحت نیب پاک یعل ترجمه( 1902) اخالق ضد

 یجام انتشارات رذل

یقل رضایعل مود،ییرضا ایسون ترجمه( 1906) آمنتاس 

 .ییطال گنبد انتشارات نژاد

 ینیدحسیس رضا و توکل عبداهلل ترجمه( 1909) تنگ در

 لوفرین انتشارات

 انتشارات انیفیشر نیعبدالحس ترجمه( 1911) زابلیا

 یفرهنگ و یعلم انتشارات سعادت لیاسماع ر،یاساط

 ذکاء روسیس ترجمه( 1914) کانیوات یهادخمه

 کانیوات یسردابها عنوان تحت و دیجاو فرهنگ انتشارات

 ریاساط انتشارات انیفیشر نیعبدالحس ترجمه

 انیفیشر نیعبدالحس ( ترجمه1919) ییروستا یسمفون

یمهدو دهیفر ر،یاساط انتشارات ییسایکل یسمفون عنوان تحت

 محمد ر،یت نشر موسسه یروحان یسمفون عنوان تحت یدامغان

 نو، یایدن انتشارات پاستورال یسمفون عنوان تحت یمجلس

 قطره نشر عشق آهنگ عنوان تحت یدیسع اصغریعل

که شرح حالی است از به دلیل این (1924) دونیکور

 نشده داده آن انتشار ٔ  اش، تاکنون اجازهروابط همجنسگرایانه

 تاس

 ترجمه( 1924) ردینم دانه اگر

 لوفرین انتشارات نوراحمر ونیهما

 حسن ترجمه( 1925) سازان سکه

 یماه انتشارات یهنرمند

 (1927) کنگو به سفر

 (1928) چاد از بازگشت

 (1931) پیاود

 (1936) یشورو از بازگشت

 زیر نویسها

 شمالواقع در  Normandie)) ینُرماند-1

شارلِ  توسط میالدی 911 این منطقه در سال .فرانسه  غربی

که آنان را  نروژی هایوایکینگ به فرانک باختری پادشاه هساد

بخشیده شد تا از  نشیندوک صورتنامیدند بهمی« نُرمان»

های همیشگی آنها به خاک فرانسه جلوگیری شود. به یورش

این ترتیب این منطقه را نرماندی نامیدند. نرماندی در طول 

تبدیل شد  اروپا هاینشینتاریخ به یکی از قدرتمندترین دوک

نورماندی با قدرت پادشاه فرانسه برابری  دوک و قدرت

 .کردمی

2-(France's greatest contemporary man of 

letters) مورد استفاده در  یچند صدا ای کیکه  یتیشخص

 دهدیگفتار را نشان م

مادگرایی پیش از آن ( یا نsambolism) سمیسمبول-3

 که یک مکتب به حساب بیاید، یک مفهوم یا فلسفه است. بشر

 نیشود سرزمیکس موفق نم چیه

 ردیبپذ نکهیرا کشف کند مگر ا یدیجد

 .ندیرا نب یرنگ خشک یادیمدت ز

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B9%DB%B1%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%88%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%DA%A9%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%DA%A9%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%DA%A9%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%DA%A9
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ها و آغاز شاعری تمایل گیری تمدناز ابتدای شکل 

ها به زبان آورد و هایش را در قالب نمادها و نشانهداشته حرف

تر از آنچه به چشم اشیای دور و برش را تجسم مفاهیمی عمیق

های طور که مصریان باستان گلآید، نشان دهد. همانمی

وفر را نشانه دانستند، هندیان گل نیلاسیریس را نماد مرگ می

ها مار را نماد جاودانگی به حساب نامیدند، بابلیتاج خداوند می

آوردند و خورشید را نشانه بخشندگی و زندگی. اما به می

شارل . هرحال سمبولیسم یک مکتب فکری هم هست

پیشگام این راه شد. در میان کسانی که از بودلر الهام  بودلر

گرفتند و با اثرهای خود زمینه را برای پیدایش نمادگرایی 

از همه  استفان ماالرمه و آرتور رمبو ،ورلنپل  آماده ساختند

 .مشهورتر هستند

است که  تیحیبزرگ مس شاخه نیدوم سمیپروتستانت-4

 هیعل یجنبش دهدیم لیرا تشک انیحیدرصد از مس 40 باًیتقر

پاپ و  یبرتربرای رد  یروم کیکاتول یسایاشتباهات در کل

در آلمان آغاز  یالدیم 1517در دهه  سمیپروتستانت .مقدسات

خود را به  یلوتر نود و پنج تئور نیکه مارت یشده است، زمان

که  ییفروش کاالها یدر برابر سوءاستفادهها یعنوان واکنش

 .صادر شده بود، مطرح کرد یروم کیکاتول یسایتوسط کل

به معنای اشتراکی، نوعی سازمان زندگی و کار  کمون:-5

ابزارهای  بر مالکیت خصوصی جمعی است که در آن

طور یکسان از حاصل کار وجود نداشته و افراد به تولیدی

نیز گفته  جامعه اشتراکی شوند. به آنجمعی برخوردار می

ترین ها عالیشود. در نظر کومونمی

 .اندکمونیسم و آنارشیسم هدف

( 1973، 3نوامبر  - 1900دسامبر  22مارک آلگرت )-6

 بود. سیلمنویعکاس و ف ،یفرانسو سیلمنامهنویف کی

 Oscar Fingalد: )فاِلهرتی ویلز وایلاسکار فینگل اُ. -7

O'Flahertie Wills Wilde)  1854اکتبر  16زاده - 

 شناخته اسکار وایلد نام هنری به( 1900نوامبر  30درگذشته 

نویس و نویسنده نویس، نمایشنامهداستانشود شاعر، می

کوتاه ایرلندی. وی همجنس گرا و عضو فراماسونری  یداستانها

 بود.

و  یاستراچ تتونیو منتقد ل سندهیودورتی بوسسی: ن -8

 برادرانش بودند ،یاستراچ مزیج د،یفرو یسیمترجم انگل نیاول

روشنفکران،  سندگان،یاز نو یگروهو عضو گروه بلومزی 

 تیبه اهم داریآنها با اعتقاد پا یسیو هنرمندان انگل لسوفانیف

 قاً یعم هاآنانداز آثار و چشم درکنار هم قرار گرفتند.هنرها 

انتقاد و اقتصاد قرار گرفت و  ،یشناسییبایز ات،یادب ریتحت تأث

و  جوییصلح سم،یمدرن نسبت به فمن یهانگرش نیهمچن

  ■.تیجنس
 

 منابع:
، دیژآندره  -( شهیاند) 18صفحه  - 18/9/88 6870شماره -روزنامه رسالت 

 : گلناز مقدم فرسندهینو -میقدمدرن عهد  لسوفیف
 سندگانینوجهان  -( آخر صفحه) 24صفحه  - 9/3/96 6508شماره  - رانیاروزنامه 

 انیبینق: آرش سندهینو« دیژآندره »درباره  ردینماگر دانه 
 

www.fa.wikipedia.org/wiki/ژید  
www.bartarinha.ir/fa/news/.../-آندره-ژید-چرا 
http://www.beytoote.com/scientific/ 
http://www.lahzehnama.ir/fa/news/15712 
https://www.isna.ir/news/92090301416 
https://www.dw.com/fa-ir/ ماندگار-و-رگذاریتأث-یسندهاینو-دیژ-آندره-سالمرگ-نیشصتم  

https://www.dw.com/fa-ir/ شکاک-یاخالقگرا-دیژ-آندره  

https://en.wikipedia.org/wiki/Andr 
https://en.wikipedia.org/wiki/Bibliography_of_Andr 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1947/gide 
https://www.britannica.com/biography/Andre-Gide 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84_%D9%88%D8%B1%D9%84%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%A8%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C
http://www.magiran.com/nptoc.asp?mgID=2825&Number=6508
http://www.beytoote.com/scientific/
https://www.isna.ir/news/92090301416
https://www.dw.com/fa-ir/شصتمین-سالمرگ-آندره-ژید-نویسندهای-تأثیرگذار-و-ماندگار
https://www.dw.com/fa-ir/آندره-ژید-اخلاقگرای-شکاک
https://en.wikipedia.org/wiki/Andr
https://en.wikipedia.org/wiki/Bibliography_of_Andr
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1947/gide
https://www.britannica.com/biography/Andre-Gide
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 «زیر ناخن خاک» داستانمجموعه بررسی  

 «اشکان اختیاری» ؛«ریاحیبهاره ارشد»نویسنده  
 

هررای قطررع جیبرری همیشرره کتاب هررایبرررای مررن کتاب

شررود همرره جررا برره هررایی کرره میانررد؛ کتابهمررراه بوده

شرران نشسررت. قطررع جیبرری صررمیمیتی خرراص دارد خواندن

کرره انگررار شررما را برره دوسررتی بررا کترراب و همنشررینی بلنررد 

هرای کنرد. ایرن روزهرا امرا کتابمدت با کلمراتش دعروت می

هررای نویسررندگان اند، برره خصرروص کتابجیبرری کررم شررده

کننرد ایرن قطرع بررای اخلی. انگار نویسرندگان مرا فکرر مید

کررافی جرردی  ٔ  انرردازهشرران برره هررای مهمهررا و حرفکتاب

هایشرران در ایررن قطررع کوچررک ترسررند کتابنیسررت یررا می

 قفسررهدیررده نشرروند و در ایررن بلبشرروی برری خواننرردگی در 

کتابفروشرری گررم شرروند. امررا خوشرربختانه 

تر ایررررن شرررردههای شناختهنویسررررنده

اند و برره همررت ا را کنررار گذاشررتههررترس

تررروان هنررروز می« روزنررره»انتشرررارات 

چنرردتایی همررراه خرروب خوانرردنی پیرردا 

 کرد.

« روزنررره»هرررای جیبررری نشرررر یکررری از بهتررررین کتاب

اسررت؛ دومررین « خرراک زیررر نرراخن»مجموعرره داسررتان 

مجموعه داستان کوتراه بهراره ارشردریاحی کره بعرد از رمران 

اپ رسرریده اسررت. برره چرر« تقررویم تصررادفی»تحسررین شررده 

ایررن کترراب بیشررتر از یررک مجموعرره داسررتان کوترراه اسررت. 

بهرراره ارشرردریاحی در ایررن مجموعرره چیررزی فراتررر از روایررت 

های خرودش بررای ارائره دارد. آنچره و قصه یرا حتری اندیشره

هرررای تررررین کتابتوانرررد کتررراب او را بررره یکررری از مهممی

 اخیر بدل کند. ٔ  دههدر یک  یفیتأل

یررا رمرران « لیتیرروم کربنررات»ان اگررر مجموعرره داسررت

دانیرررد یکررری از را خوانرررده باشرررید می« تقرررویم تصرررادفی»

هررای ایررن دو اثررر زبرران آنهاسررت. زبرران در ترررین ویژگیمهم

های بهرراره ارشرردریاحی فراتررر از فرررم اسررت و گررویی داسررتان

رود. ارشرردریاحی کررارکرد زبرران را برره سرروی محترروا مرری

ر بسرررتری کنرررد داسرررتانش را دشناسرررد و سرررعی میمی

 درست روایت کند.

امررا زبرران چرره اهمیترری داردر زبرران در کارهررای ایررن 

نویس در واقررع همرران زبررانی اسررت کرره هایرردگر داسررتان

هایرردگر، هسررتی اسررت.  ٔ  فلسررفهکنررد. زبرران در توصرریف می

 وجود است. انسان در  ٔ  خانهزبان قرارگاه و »گوید: او می

 

 
 کنرررد و متفکرررران و شررراعرانایرررن خانررره سرررکونت می

 زنرد،هایردگر از شراعران حررف می« انرد.محافظان ایرن خانه

امررا در واقررع منظررورش هنرمنرردانی اسررت کرره زبرران را برره 

ای برررای خلررق معنررا و اندیشرره اسررتفاده عنرروان وسرریله

نویسررانی مثررل کننررد. از ایررن منظررر بایررد گفررت داستانمی

 وجودند. ٔ  خانهترین محافظان بهاره ارشدریاحی مهم

سررت ایداسررتان برره مثابرره یررک روایررت بخشرری از اندیشه

کررره نویسرررنده قصرررد انتقرررالش را دارد. بخرررش دیگرررری از 

اندیشرره در زبرران و انتخرراب کلمررات و چگررونگی ترکیبشرران 

نهفته است. اگر نویسنده برر ایرن ابرزار انتقرال و تولیرد معنرا 

تسررلط نداشررته باشررد توانررایی خلررق 

گفتمرران را هررم نخواهررد داشررت چررون 

کنررد، تفکررر از مسرریر زبرران عبررور می راه

پررس فکررر بیررران نشررده در حقیقرررت 

وجود نردارد. از سروی دیگرر بایرد دقرت 

داشررت کرره بیرران غلررط یررک تفکررر در 

رشررد اندیشرره  ٔ  الزمررهواقررع خررود تفکررر غلررط اسررت. پررس 

لغررات  ٔ  رهیرردارشررد و بهسررازی زبرران اسررت. زبرران تنهررا 

نیسرررت؛ چگرررونگی بکرررارگیری ایرررن لغرررات و اسرررتفاده از 

های یررک زبرران برررای سرراخت جملرره و هررا و خشررکیافانعط

ترکیبررات تررازه نیررز همرران زبرران اسررت. متاسررفانه آن روزهررا 

های زیررادی واقررع شررده و ایررن زبرران فارسرری مررورد هجمرره

وجرود زبران فارسری بسریاری از محافظران سرشرناس  ٔ  خانه

هررا یررا برره حکررم قضررا از دسررت داده نظریخررود را بررا تنگ

ادبیرات فارسری نیسرت. ایرن است. ایرن ضرعف تنهرا مشرکل 

ضررعف جریرران اندیشرره و گفتمرران گویشرروران ایررن زبرران را 

 تضعیف خواهد کرد.

یکرری از « خرراک زیررر نرراخن»مجموعرره داسررتان کوترراه 

صررحیحش از  ٔ  اسررتفادهنویسرری و متررونی اسررت کرره درست

توانرد بره جبرران ایرن ضرعف بیانجامرد. زبران بهراره زبان می

ای ایررن کترراب سرراده، هارشرردریاحی در بسرریاری از داسررتان

فهم و در عرررین حرررال درسرررت اسرررت. نویسرررنده در همررره

گرررذاری درسرررت فعرررل و هایش برررا جایجمرررالت داسرررتان

کرره برره بهترررین شررکل معنررای -هررای صررحیح سرراخت گزاره

برنررد و در عررین حررال نهفترره در قصرره و روایررت را پرریش می

برره سرراخت معنررا کمررک  -نشرریننددر ذهررن خواننررده می

ه داستان کوتاه بهاره دومین مجموع

ارشدریاحی که بعد از رمان تحسین 

به چاپ رسیده « تقویم تصادفی»شده 

 است.
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ا کمرک ایرن زبران ترازه یافتره و مردون کنند. خواننرده برمی

تواند به گفتمان خرود سررو شرکلی قابرل بیران ببخشرد و می

تر بهراره ارشردریاحی بردون از گنگی دربیاید. بره زبران سراده

ترین شرکل ممکرن لفاظی و ژانگرولر برازی زبرانی بره درسرت

کنررد درنتیجرره مخاطررب نیررز بررا داسررتان خررود را ارائرره می

رداشررت خررود را ماننررد داسررتانی اسررتفاده از همررین زبرران ب

توانررد هررا میگونرره کتابکنررد. خوانرردن اینجدیررد خلررق می

 بهترین وسیله برای گسترش زبان و اندیشه باشد.

های ایررن مجموعرره برره نظررر مررن یکرری از بهترررین داسررتان

کرره سررقف خانرره مبرراح شررود برره  آنقرردر نجاسررت؛»داسررتان 

 ایت است. در این داستان زبان به بخشی از رو« خرابی

نیررز برردل شررده اسررت، یعنرری چیرردمان کلمررات و سرراختار 

ها در عررین صررحیح بررودن برره لحرراب دسررتوری، بررر جملرره

اند. ایرن داسرتان اوج اساس سراختار روایرت او شکسرته شرده

پررذیری زبرران فارسرری اسررتفاده بهرراره ارشرردریاحی از انعطاف

خواسررتم بخشرری از داسررتان را اینجررا برره عنرروان اسررت. می

امررا آنقرردر ایررن روایررت در زبرران پیچیررده و شرراهد بنویسررم، 

پیوسررته اسررت کرره احسرراس کررردم انتخرراب بخشرری از آن 

بدون آنکه بره سراختار زبرانش لطمره بزنرد غیررممکن اسرت. 

ترروانم بکررنم خوانرردن کامررل ایررن ای کرره میبهترررین توصرریه

توانررد بررا مرررهم نهررادن کتراب کوچررک اسررت؛ کتررابی کرره می

ان اندیشره در میران به زخمِ زبران فارسری بره گسرترش جریر

 ■ ایرانیان کمک کند.

 
 



 

 1397 مرداد ماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی |نودوششم شماره 17

 «مراسم تدفین»نگاهی کوتاه به داستان  

 «میترا قاضوی» ؛«احمد خلفانی»نویسنده  
 

 «فته استخگورکن پیش از ما در گور » 

آنروز که مثل روزهای دیگر صبح زود با زنگ ساعت بیدار 

دستی به سروصورتم کشیدم و از خانه بیرون زدم هوا  و شدم

هنوز تاریک بود. وقتی که در را باز کردم و مرد پالتوپوش را، 

که از بیرون به در تکیه داده و سیگاری میان انگشتان داشت 

دیدم، فهمیدم که این بار مسیر من به سمت راست و به طرف 

ا پشت در ر محل کارم نیست، بلکه در جهت دیگری است.

سرم بستم و در تاریکی به دور وبرم نگاه کردم. چند سایه به 

طرفم آمدند و وقتی نزدیک شدند متوجه شدم که منتظر من 

اند. همانموقع بود که فهمیدم بوده

آن چیزی است  تعدادشان بسیار بیشتر از

که در ابتدا حدس زده بودم، موضوعی که 

از همان اول هم قابل فهم بود. صحبتی 

ن ما ردوبدل نشد. ما با تکان دادن سر میا

با هم سالم و علیک کردیم. چیزی 

 دیدیم ولی متوجه حرکاتمان بودیم.نمی

 ام. مسیرسپس با تکان دادن سر به آنها فهماندم که آماده

سرما  سمت چپ را در پیش گرفتیم. بعد از چند قدم احساسِ

بود، کنم قرمزرنگ کردم. پالتویی به من دادند که فکر می

شد تشخیص داد. صبر شاید هم سبزرنگ. درستش را نمی

که از ساختمان چهارم خیابان  وقتیکردند که تنم کنم. 

سوم را دیدم که پشت پنجره  ٔ  طبقهگذشتیم مردِ ساکنِ  می

اش باالتنه شناختیم.بود همدیگر را می هاسالایستاده بود. 

مثل  و انگاری ایستاده بودمدور زیر چراغی  لخت بود.

گرفت. نوری که به جای آب بر سرش مقدسین، حمام نور می

زد. دست راستش را می از آن فاصله چشمانمان را ریختمی

. در تاریکی لبخند زدم. فرستاددوستانه سالم  تکانی داد و

 دید. عرض خیابان را پیمودیم و به سمت چپ رفتیم.نمی

یک نفر چیزی گفت که نفهمیدم.  وقتی به چپ پیچیدیم

رفت با راه می امشانه. مردی که شانه به "فهممنمی"گفتم: 

شد آمیخت و محو میصدایی نامفهوم که با صدای پاها می

گفتم نه. باز ساکت شدیم و به  "ایرصبحانه خورده"پرسید: 

حرکتمان ادامه دادیم. قبل از اینکه به خیابان بعدی بپیچیم، 

ام را شانه "ات نیسترتشنه"نامفهوم دیگری پرسید: صدای 

ام و من نه تشنه"با عصبانیت جواب دادم:  باًیتقرباال انداختم و 

 نیز توجهشان به من از سر لطف بود، اما من  "!اصالًنه گرسنه. 

 
ما آدمهای بالغی  همهکردم که فکر میبه نوبه خودم 

شناسد. دیگر میهستیم و هر کدام از ما نیازهای خودش را 

فهمیدیم. چرا صحبتی نشد. با وجود این همدیگر را خوب می

رفتیم. و مسیر حرکتمان مشخص بود. راه که باید به پیش می

رفت و گاهی به چپ. و این دیدیم که گاهی به راست میرا می

 کافی بود.

همین بود. و هر چیز دیگری که افکار  فعالً هدف اصلی ما و 

داشت نوعی وقتکرد یا از حرکت بازمان میما را مشوش می

کشی بود. بعد که وارد کوچه سنگفرش شدیم توانستم از 

 تری داشته باشم.همراهانم تصور درست

در جلو  یاعدهزیاد بود. تعدادشان 

رفتند، برخی در همان صف من به پیش می

آمدند. رفتند، دیگران از پشت سر میمی

شان دیدیم، حتی سایهها را نمیپشت سری

فقط صدای پاهاشان را  دیدیم.را هم نمی

آیند. و دانستیم که آنها هم پشت سر ما میشنیدیم و میمی

وزون بود. مثل کرد. صدای پاهامان بسیار مهمین کفایت می

ارتشی که سخت تمرین کرده باشد. با قدمهای مصمم  ٔ  رژه

افتد تا دم راه میرفتیم. یا مثل لشکری که سپیدهپیش می

سرزمینی را که سالیان سال است در فکر تصرفش بوده به 

اشغال خود درآورد و از پیروزی خود مطمئن است. زیاد بودیم. 

دانستیم به کجا ولی میهمه پالتو تنمان بود. تاریک بود 

مسیرش را تشحیص  رویم. وقتی آدم در تاریکی بتواندمی

معناست. ما کور نبودیم. راه، جهتمان را بدهد کوری بی

 کرد.مشخص می

بعد که آخرین خیابان آسفالت شده را پشت سرمان 

توانستیم پیمودیم. نمی گذاشتیم راهی را از میان یک کشتزار

، چغندرر گوجه یا لوبیار اینجا و آنجا، اندببیینیم چه کاشته

تاریک درختان را در میان  کامالً یهاهیسادور یا نزدیک، 

دادیم. دورترها چشم انداز وسیع خاکستری رنگ تشخیص می

افقی را  ،انبوهی تاریکی ٔ  تودهبه شکل  ،دیدیم کهجنگل را می

لی پوشاند. وتر شده بود از دید ما میبه حال شاید روشن که تا

شب هنوز بود. شب ادامه داشت. و افق از ما بسیار دور بود. ما 

کردیم که شب، مثل کردیم. ولی احساس میبه افق فکر نمی

سیاهی که یکی بعد از دیگری، در میان شاخ و برگ  یهاپرنده

زنند، با گامهای ما، تکه تکه، درختان، وحشت زده بال می

سپس با تکان دادن سر به آنها 

سمت چپ  ام. مسیرفهماندم که آماده

پیش گرفتیم. بعد از چند قدم  را در

 سرما کردم. احساسِ
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، حتی وقتی بیدار دانستیم که شبشود. و ما میبیدار می

 ذاتاًبیدار که بشود ممکن است  شود، همچنان شب است.می

که وجود خود را با  یاپرندهحتی تاریکترهم بشود، همچون 

سیاه  ٔ  پرنده. شب را همیشه به شکل کشدبه رخ میپرواز 

ام که در حاشیه راهها به کمین غول پیکری مجسم کرده

داند، ناگهان، با تمام ایستد و در زمانی که خود مناسب میمی

 آید.ش بر شانه یا سر عابری خسته فرود میوزن

بعد که درخت گردوی عظیم وسط کشتزار را دیدیم، به آن 

سمت پیچیدیم. صدای قدمهای ما بر خاک و خل و کلوخها 

ا وجود این، همه به طرف موزون و پرطنین نبود. ب دیگر

 رفتیم.درخت گردو می

درخت، بر زیرانداز  ٔ  تنهو او هم آنجا بود. درتاریکی، کنار 

سفیدی نشسته بود. ما را که دید بلند شد. پیراهنی به رنگ 

رسید. روشن پوشیده بود که تا زانوانش می

بعد که با صدایی پر از انتظار، با سئوالی که 

 "الخره آمدیدربا": پرسیدسئوال نبود 

متوجه شدم که صدای لطیف و زیبایی 

را طوری گفت که  "باالخره آمدید"دارد. 

 بدانیم مدتها منتظر بوده است.

کسی از ما چیزی نگفت. کسی جوابی 

نداد. ما که باالخره، حاال گیریم دیر، آمده بودیم. دیر یا زودش 

رد و دانست. پتو را تاکمیباید دیگر چندان مهم نبود. او هم 

منتظر ایستاد. باز احساس کردم سردم است. و با خودم فکر 

دارد. صدایی گفت: معنا و مفهومی واقعاًکردم که آیا کار ما 

 همه راه را صدای شخصی بود که "خواهد برگردد.این آقا می"

خواهد برگردد اگر می"بود. زن پرسید:  آمدهشانه به شانه من 

گفت. من، حاال به هردلیل، مثل درست می "چرا آمدهر اصالً

دادیم. همزمان، مثل بقیه آنجا بودم و باید به کارمان ادامه می

آنجا  هالیبآدمهای وظیفه شناس به طرف پرچین رفتیم. 

خواستم بیلم را بودند. نفری یک بیل برداشتیم. موقعی که می

ای را بر مچ دستم احساس از الی علفها بردارم سوزش گزنه

درخت  ٔ  تنههفت هشت متری  ٔ  فاصلهکردم. برگشتیم و در 

گردو شروع کردیم زمین را کندن. او منتظر ایستاده بود و در 

کردیم. عرق کرده کرد. ما سریع کار میتاریکی نگاهمان می

صدایشان  بودم. بقیه هم مثل من به نفس نفس افتاده بودند.

شود. بعد آمد و  منتظر ایستاد تا کارمان تمام شنیدم. اورا می

آرام آرام حاشیه گودال را گرفت و پایین رفت. دو دست 

از دو طرف گودال در پایین رفتن کمکش  تاریک ٔ  مردانه

 کردند.

با احتیاط به پایین سُرید و بر کف گودال دراز به دراز 

گودال یکی شده  اعماقِ دیدمش. با تاریکیِخوابید. دیگر نمی

که در حالت درستی قرار گرفته  یمشد مطمئنبود. وقتی 

با بیل، خاک خیس و گرم را به گودال برگرداندیم. بعد است، 

در آخرین لحظه، پیش از آخرین  از آن دیگر نفهمیدم که آیا

نفس، قبل از آنکه اندامش را تاریکی مطلق درآغوش بگیرد، 

لبخندی زد یا اینکه چیزی گفت. آخرین لبخند و آخرین صدا 

 د، در تاریکی گودال، با خودش برد.را، هر چه بو

بودیم و کارمان را بسرعت تمام کردیم. آخر  ترعیسرایندفعه 

سر با با پاهامان بر قبر کوبیدیم که با سطح زمین یکی بشود. 

کار که تمام شد از همدیگر خداحافظی کردیم. و یکی از آنها 

نفهمیدم. چرا  بدرستیدلیل همراهیش را  مرا همراهی کرد که

آمده را گشتم که آمده بودم. و راه که من همان راهی را برمی

کند کسی به این سرعت فراموش نمی

توانم باشد. حتی می یتاریکدر حتی اگر 

به این  قاًیدقادعا کنم که من راه آمده را 

شناختم که هنوز تاریک بود. علت می

آمدن روز، گاهی، چهره راهها را عوض 

کردم که آن . با وجود این حس میکندمی

یک نفر را از سر لطف برای همراهی من 

 اند.فرستاده

هرچند که صحبت  ،در هر حال از تنها برگشتن بهتر بود

زیادی با هم نکردیم. سیگاری به من تعارف کرد و خودش هم 

رفتیم. از میان همان کشتزار، یکی کشید. ما همان راه را می

خیابان آسفالت شده به طرف شهر، خیابان بعدی به سمت 

د که در آخرین راست، عرض یک خیابان، بعد به راست. بع

طبقه سوم را باز  ٔ  پنجرهایستاده پشت  خیابان بودیم مردِ

دستی نور همچنان جاری بود. دیدم. لباسش را پوشیده بود. 

 را در نور دیدم. اشدوستانهبرای من تکان داد. لبخند 

دم در خانه، همراهم دستم را برای خداحافظی فشرد و 

من تشکرکنان مچ اوقات خوبی را برایم آرزو کرد. بعد که 

شدهر خاراندم پرسید که آیا دستم زخمیدست راستم را می

 "آه، نه، چیزی نیست. فقط یک گزنه."گفتم: 

سیگارکشان رفت و چند قدم آنطرفتر زیر بالهای سیاه ِ شب 

گم شد. زنگ در را به صدا درآوردم و زنم در را با چشمانی 

که به سرعت به  خواب آلود و موهایی ژولیده باز کرد. در حالی

 "باالخره آمدندر"گشت پرسید: سمت اتاق خواب برمی

تکاندم با سر عالمت در حالی که خاک کفشهایم را می

 مثبت دادم.

ما را که دید بلند شد. پیراهنی به 

رنگ روشن پوشیده بود که تا 

رسید. بعد که با صدایی زانوانش می

پر از انتظار، با سئوالی که سئوال نبود 

 "باالخره آمدیدر": پرسید
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 بررسی داستان مراسم تدفین
در مراسم تدفین همراه با راوی داستان از خواب بیدار 

زنیم و به محض بیرون آمدن، شویم و از خانه بیرون میمی

هاست که در برمان کند و سایهمی ماناحاطهتاریکی است که 

 گیرند.می

واقع احمد خلفانی با ایجاد عناصری نظیر مبهم بودن  در

ناتمام  یاچرخههدف، تاریکی، نظم آهنین، تکرار و حرکت در 

انگیز و سوررآل بیافریند و در فضایی وهم توانستهو بی پایان، 

برانگیز موفق باشد.  وچالشنهایت در خلق داستانی جذاب 

که بر آمده از )حسی غریب در خواننده  ختنیبرانگنویسنده با 

ذات داستان و فضای سرشار از تعلیق آن است( به مخاطب 

به کارگیری منطق  باگوید که گویا می

هایدگری قصد آن ندارد که به پرسشهای 

ایجاد کرده پاسخی  اوفراوانی که درذهن 

هدف در نهایت حیرت زایی است  که دهد،

و نه حیرت زدایی. پس از همان آغاز با 

شویم و در نهایت پاسخی نگیز رو به رو میفضایی پرسش برا

بارها و بارها در ذهنمان  سؤاالتگیرد، در اختیارمان قرار نمی

کنیم و فکر؛ و این یعنی که شود، و به متن فکر میمرور می

 اند.نویسنده و داستان به هدف خود، خیلی خوب رسیده

 "تاریکی"

  شود همچنان شب است(. )شب حتی وقتی بیدار می

ولی شب هنوز بود. شب ادامه داشت و افق از ما "

کردیم. ولی احساس بسیار دور بود. ما به افق فکر نمی
های سیاهی که یکی بعد کردیم که شب، مثل پرندهمی

از دیگری، در میان شاخ و برگ درختان، وحشت زده 
شود. و ما ما، تکه تکه، بیدار می یهاگام، با زنندیمبال 

شود، همچنان دانستیم که شب حتی وقتی بیدار میمی
حتی تاریکتر  ذاتا  شب است. بیدار که بشود ممکن است 

ای که که وجود خود را با پرواز هم بشود، همچون پرنده

کشد. شب را همیشه به شکل پرنده سیاه غول به رخ می
ها به کمین یه راهام که در حاشپیکری مجسم کرده

داند، ناگهان با ایستد و در زمانی که خود مناسب میمی
 "آید.تمام وزنش بر سر عابری خسته فرود می

رویم می ترشیپو هرچه  میداریمدر تاریکی گام بر  

هایی از این شویم، پرسشرو به رو می یترشیبباپرسش هایی 

در چرا با که هستن هاهیسادست: مرد پالتو پوش کیست و 

اش تغییرکرده فهمد که مسیر هر روزهشان راوی میدیدن

ریزی کرده استر چه کسی هدف و در نهایت انتظار را طرح

ریزی دقیقی در کار بینیم که برنامهاستر از همان ابتدا می

کند و این حس توسط کس یا است، راوی احساس سرما می

گیرد و قرار می شود. پالتویی در اختیارشکسانی، فهمیده می

داند که پالتو باید یا سبز باشد یا قرمز )از کجا و او هم می

سوم  ٔ  طبقهدانیم(. حتی حضور مرد ساکن در چطور نمی

ساختمان چهارم که پشت پنجره و زیر چراغی مدور ایستاده 

های فراوانی که در بارد، با وجود گماناست و نور بر سرش می

انگیزد )و به آن خواهم پرداخت(، به دلیل وضوح ما بر می

نماید، بیش از آن فراوان و شفافیتی که از نویسنده بعید می

این مرد در ظاهر کسی  گو باشد پرسش برانگیز است.که پاسخ

شود و در راه پیمایی شرکت است که با دیگران همراه نمی

کند، باالتر از دیگران قرار دارد وبر نمی

از  یاهالهنگرد و در حالی که با ها میآن

نور احاطه شده، دوستانه دست تکان 

زند، آیا او دهد و در پایان لبخند میمی

تنها تنها شخصیت واقعی داستان است او 

کسی است که با حفظ هویت فردی خویش توانسته مانع از 

آن شود که در جمع تحلیل رود و بی رنگ شودر او تنها کسی 

های جمع نه است که شجاعت آن را داشته که به خواسته

بگوید و به آرزوها و انتظاراتشان بی اعتنا باشد و تنهایی را به 

از همه  باالتر ،پس، خود ِخویش به دنیا نفروشد وجان بخرد 

ای از تقدس بر فرازِ سر لبخندی پیروز مندانه بایستد و با هاله

ریزی است که آرزوها و و یا نه! او همان بر نامه راوردیببر لب 

ریزد و بر رویاهاشان نظارت انتظارات دیگران را طرح می

خواند، نیازها شان است که افکارشان را می یافرماندهکند، می

خواهد و همه را یک شکل می تینهادهد و در میرا سامان 

است که  "هویتِ فردی"داند تنها با داشتن یک رنگ؛ و می

خود را داشت و در  یاهایورو نشدرنگ جماعت هم توانیم

انتظار آرزوهای خود بود و به صف راه پیمایان نپیوست، وحال 

و کند ( نگاه میهاتیهوروندگان )بی که از باال بر صف رژه

دهدو لبخند بر لب دارد، این دست تکان دادن دست تکان می

گری و و لبخند نه دوستانه و از سر شجاعت که از سر حیله

ها و تردیدها بر آمده زیرکی است و شاید هم رذیالنه. این شک

 یابد.اند که در ما امتداد میاز همان تاریکی حاکم بر داستان

در صف  روندگانرژهبا  آهنگهم  وبعدی که منظم  یهاگام

داریم، ما را به زنی که زیر اندازی سپید و لباسی به رنگ بر می

بعد از نوری که از حباب، بر سر )رسانند. روشن برتن دارد می

زیر اندازش  وریزد لباس زن سوم می ٔ  طبقهمرد ساکن در 

( و شاید این کورسویی است اندداستانروشن  ییهانقطهتنها 

کند، کور سویی که به یافتن پاسخ امیدوار می که ما را به

ولی شب هنوز بود. شب ادامه 
داشت و افق از ما بسیار دور بود. ما به 

 .کردیمافق فکر نمی
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محض شنیدن جمالت زن که ظاهراّ بی فایده، اما با صدایی 

یابیم که گراید و درمیخاموشی می بهشوند، زیبا بیان می

 ٔ  چرخهجا هم راه به جایی نخواهیم برد و پیشاپیش به این

 ایم.تکرار هدایت شده

 "نظم آهنین"

 افکار که دیگری چیز هر بود. و همین فعالً  ما اصلی هدفو)

 وقت نوعی داشتمی بازمان حرکت از یا کردمی مشوش را ما

 (.بود کشی

 که فهمیدیم. چرامی خوب را همدیگر این دووج با"

بود.  مشخص حرکتمان ریمس .. مرفتیمی پیش به باید

 به گاهی و رفتمی راست به گاهی که دیدیممی را راه

 د.بو همین فعال  ما اصلی هدف بود. و کافی این چپ. و

 از یا کردمی مشوش را ما افکار که دیگری چیز هر

 وقت نوعی داشتمی بازمان حرکت

 سنگفرش کوچه وارد که عد. ببود کشی

 تصور همراهانم از توانستم شدیم

 باشم. تعدادشان داشته یتردرست

 رفتند،می جلو در یاعدهد. بو زیاد

 از دیگران رفتند،می پیش به من صف همان در برخی

 حتی دیدیم،نمی را هایسر پشت آمدند.می سر پشت

 را پاهاشان صدای دیدیم. فقطنمی هم را شانهیسا
 ما سر پشت هم آنها که دانستیممی و شنیدیممی

 بسیار پاهامان صداید. کرمی کفایت همین آیند. ومی

 کرده تمرین سخت که ارتشی ٔ  رژه بود. مثل موزون

 لشکری مثل یا رفتیم.می پیش مصمم قدمهای با .باشد

 سالیان که را سرزمینی تا افتدمی راه دم سپیده که

 درآورد خود اشغال به بوده تصرفش فکر در است سال

 پالتو همه بودیم. زیاد است. مطمئن خود پیروزی از و

رویم. می کجا به دانستیممی ولی بود تاریک بود. تنمان
 بدهد تشحیص را مسیرش بتواند تاریکی در آدم وقتی

 کوری

 مشخص را جهتمان ،راه نبودیم. کور معناست. ما بی

 ".کردمی
تکرارِ سرنوشتی محتوم،  ٔ  چرخهپیش از گام نهادن به 

 "بایدوجود نظم را پذیرفت و بر انضباطی گردن نهاد که نه از 

برما تحمیل شده است. باید به  "بیرون"بل که از  "درون

هایی دل هایی چشم دوخت و بر استواریِ آرماندرستیِ وعده

بست که ما را به قدم بر داشتنِ درصف و رسیدن به هدف، 

سازد. باید باور کرد اییِ خود مطمئن میترغیب و از پیروزی نه

و یقین داشت متحدالشکل شدن و دوری جستن از فردیت، 

یگانه راه رهایی است؛ که نباید متفاوت بود و بار مسئولیت را 

)دیگران( به  به تنهایی بر دوش کشید، باید گذاشت دیگری

تو تنها،  ٔ  فهیوظجای تو برای تو بیاندیشند و تصمیم بگیرند، 

اعتماد کردن به آن نیروی برتر است و گردن نهادن به 

هایت را او. پس به صف داخل شو و گام یِارادهخواست و 

محکم بردار، دل قوی دار و به چیز دیگری هرگز نیاندیش به 

 !"هدف جمعی"و "جمع "غیراز 

نویسنده در داستان عالوه بر به کارگیری مفهوم صف و  

رژه، عوامل دیگری راهم به درستی به کار گرفته تا در اجرای 

موفق هم هست. تاکید بر ارائه  مفهوم نظم موفق باشد و البته،

محل زندگی مرد ناظر:  پیمایی و نشانِ دقیقجزئیات مسیرِ راه

طبقه سوم )که به ظاهر  -ساختمان چهارم

نهایت فضایی  درنماید( اما ضروری نمی

 کند:سرد و منضبط را القا می

 میان از رفتیم.می را راه همان ما”

 شده آسفالت خیابان کشتزار، همان

 سمت به بعدی خیابان شهر، طرف به

 در که راست. بعد به بعد خیابان، یک عرض راست،

 طبقه ٔ  پنجره پشت ایستاده مرد بودیم خیابان آخرین

 ".دیدم باز را سوم
قرار گرفتن در صف منظم رژه روندگان  باو چنین است که 

آن جا )دانند می اشآرمانو با دل بستن به آنچه که همگان 

 هاسنتخود  ٔ  بهبه نو  نیقوانقانون ساز هستند و  هاسنتکه 

شویم وقایعی گرفتار می ٔ  چنبرهکنند( در می دییتأرا تعریف و 

اش نیست. آن جا که هر آغاز پایانی مشابه را که آغاز و پایانی

نهایت زند و هر پایان، آغازی است که قرار است تا بیرقم می

 تکرار شود.

 

 "تکرار ٔ  چرخه -سرنوشت محتوم"

 (بودم. آمده که گشتمبرمی را راهی همان من که چرا)

فهمد که مسیرش تغییر می پالتوپوشراوی با دیدن مرد  

با تکان دادن سر آمادگی خود را برای همراهی و  وکرده است 

گیرد و آن کند. پالتویی در اختیارش قرار میمی اعالماطاعت 

هاست همدیگر را سوم که سال ٔ  طبقه پوشد و به مردرا می

اعتراضی که از خود  ٔ  نشانهزند تنها شناسند لبخند میمی

ات تشنه سؤالاست که در برابر  یا"نه"دهد پاسخ نشان می

آورد؛ او می ای با عصبانیت بر زباننیست و صبحانه خورده

 بود. و همین فعالً  ما اصلی هدف و

 مشوش را ما افکار که دیگری چیز هر

 داشتمی بازمان حرکت از یا کردمی

 .بود کشی وقت نوعی
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شناسد گرچه داند که نیازهای خود را میخود را آدم بالغی می

بینیم مگر در در طی داستان ما دیگر نشانی از بلوغ در او نمی

اس روشن بر تن دارد، آن جا که از خود برابر زنی که لب

که این فکر  "داردرکار ما معنا و مفهومی واقعاًآیا "پرسد: می

( که تا به حال شانه یاهیساتوسط فرد کناریِ او، ) عاً یسرهم 

داشته، خوانده شده وسریعا به اش در صف قدم بر میبه شانه

پاسخ  و زن "خواهد برگردداین آقا می"شود: زن منتقل می

و راوی دوباره "چرا آمدهر اصالًخواهد برگردد اگر می"دهد: می

 "گفت.درست می": کندیم دییتأبا نشانی از اطاعت 

صدایی پر از انتظار و با  بازنی که لباس روشن بر تن دارد 

با  "باالخره آمدیدر"گشاید: این کلمات لب به سخن می

ده بودیم، بالفاصله در راوی دی قبالًانتظاری از همان جنس که 

همان  ٔ  چرخهیابیم که او هم در در می

گرفتار آمده که راوی!  یمحتومسرنوشت 

  (ما)از او و  ترشیبو چیز زیادی شاید، 

نداند. او هم سر به اطاعت خم کرده و تن 

به قضا سپرده و نوبت خویش را انتظار 

اگر زن از جایگاه برتری  اما کشیده است.

ریزان دستی در کاسه داشته به ماجرا نگاه کند و با برنامه

شود. اتفاقاتی که در داستان تر میمتفاوت یکمباشد، او ضاع 

کنند: مردی دهد تا حدودی این باور را در ما تقویت میرخ می

داند که راوی گام برداشته خود را موظف می ٔ  شانهکه شانه به 

یمراوی را به زن گزارش کندر چرار و زن به چه دلیل افکار 

شاید تحکم و  "چرا آمدهر اصالًخواهد برگردد اگر می": دیگو

بغضی پنهان در این جمالت وجود داشته باشد که نتوان 

اش گرفت وبه سادگی از آن گذشت )حتی اگر نادیده

برکرده باشد و با صدایی لطیف و  بهاش لباس روشنی گوینده

ا سخن بگوید( چرا زن این لطافت و زیبایی را به کار زیب

گیرد تا همدالنه از راوی بخواهد برگردد و حتی برای نمی

کندر چرا بر نمی قیراتشواو  چراپروراندن این سؤال در ذهن 

شود: حال که در صف عکس، راوی باز هم به پیروی دعوت می

عت و به پایان ای جز اطاای چارهگام برداشته و تا این جا آمده

این بدین معنی است که زن حتی اگر  ورساندن وظیفه نداری. 

ها، با فرماندگان هدف را طرح ریخته و با باال دستی

بوده  ریناگزریزی کرده باشد هم، باز توان گریز نداشته و برنامه

است که در برابر سرنوشت سر خم کند و و فرمان بردار باشد. 

ی بگیرد به وسیله و یا وسایلی نیاز او برای آن که در گور جا

روندگان مطیعی که در نهایت داشته: به صف رژه

  گورشها را برداشته و شناسی به خدمتش درآیند و بیلوظیفه

را آماده سازند و کمکش کنند تا در آن جای گیرد، تفاوت 

روندگان برداری رژهتنها در اینجاست که اگر در فرمان

ریزان فاقد این هفته باشد، گروه برنامهمعصومیتی بدوی وکور ن

گیرد تا در آن جا که دیگران را به کار می ازمعصومیت است، 

 عمل بپوشاند. ٔ  جامهواقع به اهداف خویش 

خواست برگردد اگر می": زن ٔ  جملهاز منظری دیگر در 

توان بعضی تشخیص داد که نه از سر می ،"چرا آمده اصالً

این  باآمیز که گالیه یاجملهشود، تحکم که با طعنه بیان می

آید تا به راوی سرکشی بیاموزد و سرپیچی! هدف بر زبان می

بارها و  "داردرکار ما معنا و مفهومی واقعاًآیا "این سؤال را 

پی  هدفبارها درذهن تکرار کن تا به پوجی و بی معنایی 

ببری، تنها در آن زمان است که در صف داخل نخواهی شد و 

هایی بی شمار گام بر نخواهی در کنار سایه

 داشت.

زن آخرین نگاه و آخرین لبخند یا هرچه 

برد که در به تاریکی گوری میبود را با خود 

نزدیکی درخت گردو برایش آماده شده است 

شود، پاها محکم بر گور و کار سریع تمام می

شوند تا خاک با زمین یکی شود و همه از جمله کوبیده می

گردیم(. راوی اما بر میگردند )رفته را بر می ( راهراوی )و ما

توانسته تنها می در راه برگشت هم تنها نیست )آیا هیج وقت

کند و در انتها از او در مورد باشدر( یکی او را همراهی می

پرسد که البته از نظر راوی این همه از سر اش میدست زخمی

شمار های بیتواند باشد. اما سواللطف است و غیر از این نمی

 اند.ما هنوز پاسخی نیافته

واند در تکند میای که دست راوی را زخم میآیا گزنه -

گذرد: ای از ذهن او میارتباط با این جمله باشد که برای لحظه

 "رداردکار ما معنا و مفهومی  واقعاً آیا "

آیا به همین دلیل نیست که راوی راه رفته را با همراه )یا -

وی و  افکارکند که وظیفه نظارت بر شاید ماموری طی می

 گزارش آن را بر عهده دارد(ر

گزنه به دستان چند نفر دیگر آسیب رسانده استر چند - 

هنگام برگشت تنها نیستند و  هاهیسانفر دیگر از ارتش عظیم 

خبرند، هر چند که ها از حال هم بیسایه)شوندر همراهی می

 فهمند(دیگر را میبر این تصور باشند که هم

بود یا نیازمند  "قربانی"زنی که در گور خوابید -

که بر زبان آورد از سر تحکم بود و بغض  یکالم و، "نیقربا"به

 یا هشداری بود از سر همدلی و همراهیر

 آیا پیشتر از این گزنه دست او را هم زخم کرده بودر- 

 

 بازنی که لباس روشن بر تن دارد 

صدایی پر از انتظار و با این کلمات 

باالخره "گشاید: لب به سخن می

 "آمدیدر
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 دیرپایی و کهنسالی این مراسم آیینی را القا کند و یاد آور شودرچرا در نزدیکی درخت گردور آیا درخت گردو نمادی است که  -

 "نه"شناسد و شهامت آن را داشته که با عصبانیت را می شیازهاینکند خوابد راوی استر که تصور میآیا نفر بعد که در گور می-

 گزنه است. ٔ  دهیدر! و دستش هم آسیب دارد یا خیای کوتاه حتی، به این فکرکند که کارش معنا و مفهومیبگوید و برای لحظه

 شوندگان نیاز استرآیا برای حفر گورِ او هم به ارتش عظیم اطاعت -

کند و آن که و آیا هدف تنها آماده ساختن گور و به نوبت در آن خوابیدن استر پس چه تفاوتی است میان آن که گور را آماده می- 

 خوابدردر گور می

شود قائل شد اگر همه ناگزیر به پیروی از کند و آن که قربانی میفرق چندانی میان آن که قربانی می تواندر این میان آیا می-

 قوانینی باشند که سرنوشت رقم زده )همان قوانینی که سر نوشت ساز اند(ر

سوم  ٔ  طبقه -ان چهارمکردر مگر نه آن است که مرد ساکن ساختمراوی تغییر نمی ٔ  روزهچه تفاوتی را شاهد بودیم اگر مسیر هر  -

 شناسدرکه می هاستسالرا 

کند، فرمانده است یا به راستی تنها کسی است که شجاعانه توانسته سوم ساختمان چهارم زندگی می ٔ  درطبقهباالخره مردی که  -

در صف منظم لشکریان  سرنوشت بگریزد و به یگانگی خویش ببالدر و ٔ  چرخهمعنایی هدف، از صف بیرون برود و از با فکر کردن به بی

 گام برندارد و تا، در تاریکی نماند، نور بر سرش بریزد.

 به سرعت به که حالی کرد. در باز ژولیده موهایی و آلود خواب چشمانی با را در زنم و درآوردم صدا به را در زنگ"

 "آمدند؟ باالخره" :پرسید گشتبرمی خواب اتاق سمت

 ".دادم مثبت عالمت سر با تکاندممی را کفشهایم خاک که حالی در
شونده مرگی  تکرار ٔ  چرخهکندر آیا در این پاسخ مثبت هم باشد فرقی می اگر ،دهیدرگورخوابزنی است که  همانآیا همسر راوی  

 ای هم هیچ گاه درکار نبوده استردر کار نیست، همان طور که زندگی

 یزندگوبهگریزیم تکرار می ٔ  چرخهآییم و از سرنوشت محتوم و شود و به خیال خود از صف بیرون میما بسته می یروبهدرِ خانه 

ر میانگذاشتهتر پای ای عظیمتر در تاریکی گام بر نداشته وبه دایرهسهمگین یادررژهها آیا با ارتشِ سایه وندیدرپگردیم، اما واقعی برمی

بسیاری گورها  ودر میاحفرکردهیاریبسگورهای  کهمیانبوده مانیا رمیاوبازگشته مودهیپاه رفته را بارها و بارها ر کهآیا این ما نیستیم 

اتفاقی  چیه داردر اما برامان هیچ وقت، همیمفهومآیا این کار ما معنا و  کهمیادهیپرساز خود فراوان  "به ظاهر"و  میادهیخواب

 ■رایماست و هرگز پاسخی دریافت نکردهنیفتاده
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 «بمیرد ردیگیمورونیکا تصمیم »داستان  بررسی  
 «الهام زارعی»؛ «پائولو کوئلیو»نویسنده  
 

 گیرید بمیرد؟چرا ورونیکا تصمیم می

در ریو دو ژانیروی برزیل زاده  1947پائولو کوئلیو در سال 

اتر و ترانه ئاو نمایشنامه نویس، نویسنده، کارگردان ت شد.

 سراست.

 مراسم کاتولیک رومی است و به طور منظم در میان او یک

 پائولو موسسه کوئلیو ،1996 سال در یابدمی حضور ربانی

افراد مسن با مشکالت  و کودکان به که کرد سیتأس را کوئلیو

، کوئلیو توسط سازمان 2007سپتامبر  در کند.مالی کمک می

 سایر از ملل متحد به عنوان پیام آور صلح نامیده شد.

 عضو: کرد اشاره زیر موارد به توانمی کوئلو پائولو فعالیتهای

 برای یونسکو ویژه مشاور پرز شیمون صلح مرکز مدیره هیأت

عضو هیأت « مگرایی معنویه و فرهنگی بین گفتگوی»

 عضو اجتماعی کارآفرینی برای مدیرهبنیاد شواب

 مذاکرات– المللیبین مشاوره شورای عضو برزیل آکادمیادبیات

 آزادی مرکز مدیره، هیأت عضو هاروارد المللیبین مقدماتی

 بلغارستان، صوفیه، در ،2006 مه 9 تاریخ در دوحه ایرسانه

 جورجی بلغارستان، س جمهوررئی توسط کوئلیو پائولو به

 .شد اهدا «جمهور رئیس افتخار پر جایزه»پاروانو 

پائولو کوئلیو جز نویسندگانی است که از خاطرات خود در 

 برد.بهره می شیهانوشته

ست که بعد از انقالب غیرمسلمانی سندهینواو نخستین 

ها و متن اسالمی، سفری ده روزه به ایران داشت. )گزارش

 هایش در اینترنت قابل جستجو هستند.(سخنرانی

های خود از طریق کوئلیو مدافع سر سخت انتشار کتاب 

 .است های به اشتراک گذاری فایل دراینترنتشبکه

 آثار او:

 1987( زیارت) خاطرات یک مغ_

 1988 کیمیاگر_

 راهنمای رزم آور نور_

 هانوهبرای پدران فرزندان  ییهاقصه_

 1990 بریدا_

 1991 عطیه برتر_

 1992 هاوالکیری_

 1994 مکتوب_

 1994 کنار رود پیدرا نشستم و گریستم_

 1996 کوه پنجم_

 

 1997 های عاشقانه یک پیامبرنامه_

 1997 2مکتوب _

 1997 مبارزان راه روشنایی_

 1998 گیرد بمیردورونیکا تصمیم می_

 1999 اعترافات یک سالک_

 2000 شیطان و دوشیزه پریم_

 هاندان و نوههایی برای پدران، فرزقاموس فرزانگی داستان_

2001 

 2003 یازده دقیقه_

 2003 ساحره پورتوبلو_

 2005 زهیر_

 2006 چون رود جاری باش_

 2007 هستی_

 2008 برنده تنهاست_

 2011 الف_

 2014 زنا_

قبل از شروع بحث  چرا گیرد، بمیردرورونیکا تصمیم می

 بایست در مورد این اثر توضیحی را ارائه دهم.می

کمی از منتقدین  عدههای عامه پسند )کتاباین کتاب جز 

 دانند( است.مردم پسندهم می

به و عالی و به》زیادی از مردم با  ٔ  عدهبه همین علت  

کنند و مخاطبان جدِی از این کتاب تعریف می 《نظیربی

 پسندند.ادبیات این کتاب را نمی

گرا و مردم پسند تقسیم پسند؛ نخبهعامه دستهآثار به سه 

 وند.شمی

عامه پسندها با تکیه بر احساس و عواطف خواننده، مباحث 

آمال و  ٔ  کنندهروز را به شکل سطحی مطرح کرده و منعکس 

 است.آرزوهای آنان

 دارد. یاحرفهنخبه گراها مخاطب اندک ولی 

و مردم پسند آنانی هستند که پرشمارند ولی در عین حال 

 گذارند.می احترامبه عقالنیت خواننده 

پس اگر شما این کتاب را بسیار دوست داشتید و یا به 

از جمالت بیهوده، بدون کاربرد و یک  یامجموعهنظرتان 

کنند؛ درست فکر کردید! مُشت تخیالت را بزور ماورایی می

 چون مخاطبین باهم متفاوتند.

 کنم:گیری خاصی، تحلیل را آغاز میحاال فارغ از جهت
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 خالصه:

نام ورونیکا با چند ورق قرص به  یاساله 24دختر 

کند در بیمارستان روانی . وقتی چشم باز میکندیمخودکشی 

ست. دکتر او معتقد است به علت مصرف زیاد قرص و بستری

 افتد.دیگر از کار می ٔ  هفتهقوی بودن داروها، قلب او تا یک 

شود و از او در بیمارستان روانی با افراد مختلفی آشنا می

، پسری که 《ادوارد》گردد از جمله طلع میزندگی آنان م

شوند و از بیمارستان اسکیزوفرنیک است و بعد عاشق هم می

شویم که قلبِ ورونیکا و در انتها متوجه می کنندیمفرار 

را تحت نظر  هاآنمشکل خاصی نداشته و پزشک تمام مدت 

 اند... .مورد آزمایش بوده هاآنداشته و 

راوی دانای کل نامحدود است، او از تمام اختیارات خود در 

خواهد بسیاری از و گاه خواننده می بردیمطول داستان بهره 

بفهمد ولی  هاالوگیدها و طیِ جمالت را از زبان شخصیت

دهد و با دانای کل بودن خودش، در راوی این اجازه را نمی

 کند.طول داستان حکمرانی مطلق می

هم جز روانشناسی رفتاری و هم  توانیمنگارش  ٔ  وهیشدر 

 اش کرد.بندیتقسیم روانشناسی ذهنی

با واسطه  هاتیشخصو احساسات  هاشهیانددر این رمان 

 شود.خواننده گفته می ( به)دانای کل

و هم نشان دادن شخصیت بر اساس گفتار، با رسوخ به 

 شود.شان آشکار میذهنشان منش

گراست و نویسنده جایی برای تخیل  سبک بیان آن حداکثر

 گذارد.خواننده باقی نمی

ها را خواهد مکان و زمان را دقیق بگوید و شخصیتاو می

دیگر در بیان کامل و دقیق مکان  ٔ  نکتهیک  کامل خلق کند.

پذیری آن و زمان، این است که نویسنده قصد دارد به واقعیت

ست که هر کمک کند. )آیا موفق بوده استر این جوابی ا

 خواننده، خود باید بدهد(.

دانیم که ورونیکا سالم بندی داستان بسته است. ما میپایان

گردد... یک پایان شاد است و به زندگی جدید خود باز می

همین را  قاً یعمبرای رمانی عامه پسند. و خواننده هم 

را  اشیزندگخواهد، هرکسی باید فرصت دوباره ساختن می

رخ داده و مگر هر روز  یامعجزهوقتی  مخصوصاًداشته باشد 

یک معجزه نبودر آنگونه که نویسنده گفته است. پس 

 پیشبینی پایانی خوش دور از انتظار نبود.

گیرد که طی ناگهانی قرار می یهایبندالبته این جز پایان 

گیر شود. که این آن با چرخشی در طول داستان خواننده غافل

 ن پایان بندی بسته است.هما ٔ  ردستهیزپایان 

خواننده  ٔ  حوصلهضرب آهنگ داستان کند است و گاهی 

 خواند.روانشناسی می_. انگار یک مطلب علمیرودیمسر 

ولی نویسنده هربار با ایجاد یک گره سعی در رفع این 

 .موضوع دارد

است یعنی طرح 《آسان نویس》از نظر روایی؛ رمان 

 آن معلوم است... . ٔ  قصهروشن و مشخص و 

 《شهری_آرمان》 ٔ  دستهایدئولوژی حاکم بر آن در 

 است؛

مطلوب و سعادتمند  ٔ  جامعهدر این ایدئولوژی در پایان یک 

شود. به آینده خوش بینند؛ انسان در نهایت ایجاد می

 خوشبخت و پیروز است.

یبندرمان را در ظرف تقسیم  ٔ  شهیانداگر بخواهم معنا و 

معمول بیاورم، باید بگویم این رمان به فلسفه، دین،  یها

زند ولی در بسیاری می ییهاناخنکروانشناختی و اجتماعی، 

 در سطح مانده است و عمق نیافته.

را فریاد بزند و  شیهاشهیاندبیشتر سعی کرده حرف بزند و 

 خسته کننده است. یاحرفه ٔ  خوانندههمین برای 

 مکتب آن رئالیسم است

در  ٔ  گانهسه ٔ  مجموعهگیرد بمیرد از یکا تصمیم میورون

 روز هفتم است.

نویسنده در هر سه کتاب سعی کرده به یک هفته زندگی 

یا قدرت دست و  مرگ معمولی بپردازد که با عشق، یهاانسان

 کنند.پنجه نرم می

ست تا نویسنده معتقد است: یک هفته فرصت زیادی

 بپذیریم یا نه.تصمیم بگیریم که سرنوشت خود را 

ورونیکا تصمیم  _2کنار رود پیدرا نشستم و گریستم _1)

 شیطان و دوشیزه پریم( _3 ردیبم ،ردیگیم

 این داستان از کجا آمده استر ٔ  دهیاو اما 

داند کوئلیو معتقد است نویسنده هیچوقت از اول نمی

ترین هنر نویسد. او معتقد است مهمچه می ٔ  درباره

است. الهام به معنی فرو دادن چیزی مثل نویسندگی الهام 

 هواست، مثل نفس کشیدن.

کنم خودم را نویسم، سعی میگوید وقتی کتابی میاو می

 کشف کنم و باید بگویم خودم هم برای خودم یک رازم!

کوئلیو سه بار در بیمارستان روانی بستری شد. او معتقد 

و  1966؛ 1965 یهاسالدر طی  یامسخرهاست که به دالیل 

گوید شاید در آن بیمارستان بستری بوده است. او می 1967

پدر و مادرش از رفتار غیرمعمول او، نیمه خجالتی، نیمه 

گرا و عشقش برای هنرمند شدن گیج شده بودند. البته او برون



 

 1397 مرداد ماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی |نودوششم شماره 25

دانست که برای این دالیل او را واقعی را پزشکی می ٔ  وانهید

 بستری کرده بود.

عزیز من، پدر تو یک 》گفته بود:  مادر کوئلیو به او

 با منطقی انسانی گراست، منطق مهندس است. او یک

 اینکه دانیمی واقعاً  تو آیا. جهان از مشخص بسیار اندازیچشم

 《داردر معنایی چه بشوی نویسنده یک تو

 خواهدیمدر ورونیکا وقتی  میتوانیماین موضوع را 

خواهد او حقوق بخواند، مشاهده پیانیست شود و مادرش می

 کنیم.

دیگر اینکه کوئلیو قصد داشت تا پایان مرگ پدر و مادرش 

خواست این موضوع را نزد عموم مطرح نکند، چون نمی

ورونیکا 》خوانیم:آزارشان دهد، همانطور که ورونیکا می

ا غمگین کار فقط هردوشان رخواست مادرش را ببیند، ایننمی

 《کرد...می

به دلیل این دسته شباهات زیادی که در کتاب بین ورونیکا 

دانیم که از خاطراتش در می یاسندهینوو کوئلیو هست او را 

 برد.بهره می شیهانوشته

شود که منشاء آن اسم رمان با تعلیق بزرگی شروع می

 《گیرد بمیردورونیکا تصمیم می》کتاب است. 

یایی که هر کسی به هر بهایی، برای در دُن》ولی چرار 

 رندیگیمدر مورد رفتار کسانی که تصمیم  جنگدیمبقایش 

 《شود کردربمیرند، چه قضاوتی می

شود که خواننده را با خود همراه این چرا باعث کششی می

 کند تا پاسخ خود را بیابد.می

آزادی مطلق، فراموشی »کند برایِورونیکا خودکشی می

 《ابدی

 گوید:نویسنده می و بعد

و  کردیمخواند، تلوزیون تماشا می هاروزنامهچون ورونیکا 

گذشت آگاه بود همه چیز اشتباه بود و از آنچه در جهان می

این موضوع به او احساس  افتیینمراهی برای تصحیح مسائل 

 .دادیمعجز مطلق 

مثبت این است که شخصیت اصلی زن است و  ٔ  نکته

زدیکی با زنِ داستان داشته است. او در نویسنده سعی در ن

کند. جاهایی تنگناهایی که برای زن وجود دارد صحبت می

یادبگیرد فقط برای جلب رضایت  تواندیماینکه ورونیکا پیانو 

همسرش؛ یا زیبا و جوان است و هنوز چاق نشده تا بتواند 

 بماند، هاآنهمسری انتخاب کند یا بودن با پسرانی که اگر با 

... آوردیمشب سر از اتاق هتل یا رختخواب بیگانه سر در  خرآ

 ها طعنه زده است.نکات ظریفی است که نویسنده به آن

گیر کند که گریباننویسنده از انفعالی صحبت می

داستان است. از ورونیکا در زمان خودکشی تا  یهاتیشخص

پرستار، که خودش را کشته بود و زدکا. او معتقد است  ٔ  عمه

. برای یکنینمنجنگی، زندگی  اتخواستهتا زمانی که برای 

زند، حس زندگی همین زمانی که ورونیکا به پیرمرد سیلی می

شوهرش  ٔ  معشوقهشود! یا وقتی عمه با در او شروع می

 جنگیده... .

 رد.اما این رفتار در دنیای عاقالن جایی ندا

شان ادامه به دیوانگی توانستندیمجایی بود که 《ویلت》

 کنند.دهند و مطابق رویاهاشان زندگی

 

از لیست هزارو  90 ٔ  رتبهبمیرد در  ردیگیمورونیکا تصمیم 

 قرار دارد. Amozonیک کتاب قبل از مرگ سایت 

رمان شامل خرده روایاتی است که طی داستان تعریف 

 اصلی داستان دارد. ٔ  فلسفهکردن  ترروشنشود و قصد در می

معنوی بودیسم  یهاسنتاو با بهرگیری از نمادهای ادیان و 

با او ارتباط  یاخوانندهسعی در ایجاد نوعی همدلی دارد تا هر 

برقرار کند. اما در حقیقت، آثار او برای کسانی که در فشار 

برند قابل درک و معنایی رنج میروانی هستند و از بحران بی

 بخش است.الهام

برای همین اگر بگوییم او جمالتی زمینی را به زور خواسته 

 ایم.به الهیات پیوند بدهد، اشتباه نگفته

در دنیایی که مردم از بحران هویت و ترس از مرگ رنج 

گویی های راوی، طرفداران و مستقیم یهاصحبتبرند، این می

ا با اینکه در خاص خودش را دارد. چراکه آنان معتقدند ورونیک

 یابد.را می بوده است، زندگی «گمر» یجستجو

 در حالی که پرستار مشغول تزریق بود

 «رچقدر وقت دارم»ورونیکا دوباره پرسید: 

 «ترکمبیست و چهار ساعت، شاید »

 ورونیکا سرش را پایین انداخت و لبش را گزید.

 اما توانست بر خودش غلبه کند.

 .«دو خواهش بکنم خواهمیم»

اول دارویی به من بدهید تزریقی یا هر طور دیگر تا بتوانم 

 لذت ببرم. امیزندگبیدار بمانم واز هر لحظه باقی مانده 

 بخوابم. خواهمینماما  امخستهمن خیلی 

کارهای زیادی دارم کارهایی که همیشه در روزهایی که 

 .امکردهزندگی تا ابد ادامه دارد به آینده موکول  کردمیمفکر 

کارهایی که وقتی به این فکر افتادم که زندگی ارزش 

 «.زیستن ندارد عالقه را به آنها از دست دادم

 《و خواهش دوم چیستر》
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 اینجا را ترک کنم تا خارج از اینجا بمیرم. خواهمیم》

 قلعه لیوبلینا را ببینم. خواهمیم

که  امنبودههمیشه همان جا بوده و من هیچوقت کنجکاو 

با زنی که در زمستان  خواهمیم نزدیک ببینمش.بروم و از 

 ، صحبت کنم.فروشدیمشاه بلوط و در تابستان گل 

 امدهینپرس، و هیچ وقت از او میاشدهاز کنار هم رد  بارها

بدون باالپوش بیرون بروم و  خواهمیمو  حالش چطور است.

بفهمم سرمای بیش از حد یعنی  خواهمیمدر برف قدم بزنم 

 چهر!

همیشه انقدر از سرما  ،دمیپوشیممن که همیشه گرم 

باران را روی  خواهمیم خالصه دکتر، .دمیترسیمخوردگی 

لبخند  دیآیمبه هر مردی که خوشم  صورتم احساس کنم،

را که ممکن است مردها برایم بخرند  ییهاقهوهتمام  بزنم،

در  مادرم را ببوسم بگویم دوستش دارم خواهمیم بپذیرم.

دامنش گریه کنم بدون اینکه از نشان دادن احساسم خجالت 

 فقط ،اندبودهاحساسات من همیشه  بکشم.

 《کردم.می پنهانشان

یماین قسمت مرا یاِد این شعر موالنا 

 :اندازد

 آزمودم عقل دور اندیش را

 بعد از این دیوانه سازم خویش را

 زین خرد جاهل همی باید شدن

 دست در دیوانگی باید زدن

 گوید:های مرد فرزانه میو ریچارد باخ در کتاب یادداشت

ای زندگی کنی تا ای بر جهان اثر بگذاری، آمدهتو نیامده》

 .《شاد باشی

خبری _رمان، امری و ورونیکا شادی را اینگونه یافته است.

زیستی  ٔ  تجربهو با  است یعنی ایدولوژیک آشکار دارد.

 قع گراست.خواننده در ایران نزدیکی دارد پس وا

زیستی خواننده در ایران نزدیک استر  ٔ  تجربهاما چرا با 

ایرانی هم چون ورونیکا جنگی را پشتِ سر  ٔ  خوانندهچون 

بعد از جنگ و معنای زندگی  یهایگرفتارگذاشته و حاال 

با شخصیت 《همزادپنداری》کند.دست و پنجه نرم می

 ؟«پنداریهمزات》رمان یا 

ای و به معنیِ شبیه شدنِ لحظه 《همزادپنداری》

گذراست. یعنی ما در زمان خوانشِ یک اثر با او همدل 

 دهیم.شویم و خود را بجای شخصیت داستان قرار میمی

، شبیه شدن به کسی در مدت 《پنداریهمذات》اما 

 و پایدار است. تریطوالن

نوشتن است که به شخصیت  ٔ  وهیشهمزادپنداری نوعی  

داستان نزدیک شویم و حس و حاالت آن را درک کنیم. این 

نوع نوشتن که خواننده به شخصیت داستان نزدیک شود و او 

 ٔ  تجربهرا درک کند و با او ارتباط بگیرد، گویند. که از 

شود که چگونه بنویسد تا این حس در نویسنده حاصل می

اب نویسنده سعی کرده این خواننده ایجاد شود. در این کت

موفق بودهر این هم سوالی است )همزادپنداری را ایجاد کند. 

 نظر خودش را دارد(. هرخوانندهکه 

در رمان سعی در معرفیِ دو آزمون در مسیرِ معنویت دارد: 

ورای ظواهر توجه کنید و دوم؛ بردباری تا  یزیچاول اینکه به 

 (.مالنصرالدین داستان) لحظه موعود.

 سَبُکاما حقیقت این است که کسِب معرفت آدمی را 

معتقدند کوئلیو عارف است و عارفانه  یاعدهکند، هرچند نمی

شماری برای کسب معرفت بی یهانهیگنجاما ما نویسد! می

 .داریم از جمله مثنوی و..

اما من مخالفِ خوانشِ این آثار هم 

نیستم، همانطور که مخالف خوانش 

زرد نیستم! چرا که بسیاری  یهارمان

پسند شروع خواندن را با همین آثار عامه

کردند و بعد چون روحشان نیاز به آثار 

تر داشت، به سمت کتب فاخر کشیده قوی

 شدند.

و عشق ادوارد و ورونیکا.. عشق شفابخش... . همانگونه که 

 در متن رمان هست و نیازی به توضیح نیست.

 《گیرد بمیردورونیکا تصمیم می»فیلم 

 . کارگردان: امیلی یانگ.2009محصول 

فیلم وفاداری خود به متن رمان را حفظ کرده است و 

کتاب، با برخورداری از  یهاالوگیدعلیرغم حذف بسیاری از 

تصویربرداری و صدابرداری قویِ خود توانسته حال و هوای 

 رمان را منتقل کند.

بر مبنای اگزیستانسیال است و  هانهیگزداستانش یکی از 

درمانگران اگزیستانسیال کاربرد بالینی دارد. چنانچه روان

لذت  تواندیماساسی آدمی با مرگ،  ٔ  مواجهمعتقدند که 

 زندگی را در او دوچندان کند.

باز سخنانم را  بادبادکاز خالد حسینی از کتاب  یاجملهبا 

 ورونیکا نیست؛مناسبت با تحولِ برم که بیبه پایان می

شاید منصفانه نباشد، اما چیزی که در چند روز و گاهی 

دهد، تمام زندگی آدم را زیر و رو حتی در یک روز رخ می

 ■ کند.می

 

مادرم را ببوسم بگویم  خواهمیم

در دامنش گریه کنم  دوستش دارم

بدون اینکه از نشان دادن احساسم 

 خجالت بکشم.
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 «گرای صفر درجه» خوانشی از داستان 
 «الچین()مهناز رضایی »؛ «عباسی خودالن خسرو»اثر  

 
سنگ "از مجموعه داستانِ  "گرای صفر درجه"داستان 

 سندهینوداستانی شاخص است و نشان از توانمندیِ  "یحیا

 خود دارد. این نوشته، خوانشی است از این اثر.

داستانش را به نحوی دراماتیزه شده ارائه  "خودالن"

وگو را به های صحنه، شخصیت، کنش و گفتکند. مؤلفهمی

ای دیداری و پویا یرد و به روایت جنبهگخوبی به کار می

 بخشد.می

دراماتیکِ داستان، مواجهه و درگیریِ دو نسل است  ٔ  هسته

 که راجع به آن بیشتر خواهیم گفت.

رسد قصد زمینه، به نظر میبا این پیش

نویسنده این بوده که مخاطب )خواننده(، 

خود تماشاگر و شاهدِ ماجرا باشد. اگر 

بوده، چرا نویسنده زاویه چنین نیتی در کار 

دید سوم شخص نمایشی )دوربینی( را 

 انتخاب نکرده استر!

توانست مخاطب را در زاویه دید سوم شخصِ گزارشگر، می

 تری بنشاند که خود ببیند و قضاوت کند.جایگاِه فعال

گر، مرتباً در امکانِ تنها ماندن راوی اول شخصِ مداخله

کند. ای کاش الاقل یجاد مینمایش، اخالل ا صحنهمخاطب با 

 تر بود.این راویِ اول شخص، کمی پیراسته

راویِ داستان، موضع قهرآمیز خود نسبت به عیار را، بارها و 

 جوید:او تبری می ٔ  هیرودهد و از بارها مورد تأکید قرار می

ای که کنترلی روی خودش شود. مثل بچهنیشش باز می»

 (40)ص « شلوارشنداشته باشد و شاشیده باشد توی 

 (52)ص « گوید.یحیا مثل سگ دارد دروغ می»

 ٔ  کنندهیحیا زل زده به من. توی صورتش بالهتِ دیوانه »

 (46)ص « گیرد.همیشگی رنگ می

منحوسش را با  ٔ  افهیقکند. دوست دارم یحیا نگاهم می»

 (47)ص « یک مُشت خُرد و خمیر کنم.

کند. به صد زبان راوی مؤکداً حساب خود را از یحیا جدا می

گوید که آن دو از یک قماش نیستند. او سفید است و یحیا می

 سیاه و مستحقِ تحقیر.

راوی، معلمی است که در بیانی غیرمستقیم و به کمکِ باِر 

منفیِ واژگان، مرز خوب و بد را برای شاگردانش )مخاطب( 

 شود. جا ختم نمینویسنده به همین مداخله کند.مشخص می

 

 

ها، کُشیهای اجتماعی و اخالقبه فغان آمده از آفت جانی

روایت، سایه به سایه، خواننده را همراهی  نهیزمپسدر 

 کند.می

خشم و غیظ نویسنده نسبت به آنانی که فرهنگ را به 

شکنند، در سراسرِ ها را میکشانند و حریمِ حرمتتباهی می

بر دوش زند. نویسنده رسالتی اجتماعی را داستان موج می

خود را از زبان سرهنگ  ٔ  ورزانهبیند و موضعِ کینه خود می

 پیچد:خاطیان را می ٔ  نسخهکند و اعالم می

هاشونِ ببندیم، بعد باید اول دست»

دونی اعداِم بزمجه! میاعدامِ انقالبی، 

 «انقالبی یعنی چهر

نویسنده چنان مقهورِ احساساتِ 

 فاصله"خویش شده که حفظ  رتمندانهیغ

را فراموش کرده است.  "هنرمندانه با اثر

 توجه کنید:

افتین تو که اَ اوناش نیستی که وقتی باید ساکت باشن می»

 (53)ص « گیرن، هاربه زرزر و وقتِ حرف زدن خفه خون می

)ص « رو گرفتن و خبر نداره!عجب شهرداری که شهرش»

50) 

های انتقادی ر اجتماعی مشغولیرسد دلبه نظر می

 ها گنجانده شده است.نویسنده، در این دیالوگ

ها و ... به فرد شکنیاین که معضالت فرهنگی و حرمت

توانست در یک مقاله گردد یا به گردانندگان و جامعه، میبرمی

بررسی قرار گیرد، نه در یک داستان. ابرازِ موضعِ سرشار مورد 

ای است در نظم استداللِی ذهِن مداخله از نفرت راوی،

 مخاطب.

موضعِ تُندِ نویسنده و حکم دادنِ گاه و بیگاهش، ستمی 

های عالی. روا مایهبوده است در حقِ داستانی با چنین دست

نویسی، در ارزشی ٔ  دغدغهنیست که قلمی چنین توانا با 

 پرداختِ ادبی و هنریِ داستان کم بگذارد.

توانست کمک روایت، می ٔ  طرفانهیبصرفاً نمایشی و  ٔ  ارائه

بزرگی برای داستان باشد زیرا مخاطبِ هوشمند، خود زشت و 

شناسد و خوب است قدرت تفکر و تشخیصِ او را زیبا را می

خودالن، جز دراماتیزه کردن، توانایی دیگرِ  دست کم نگیریم.

 کشاندن خواننده به صحنه است.

نویسنده چنان مقهورِ احساساتِ 

خویش شده که حفظ  رتمندانهیغ

را فراموش  "هنرمندانه با اثر فاصله"

 کرده است.
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 ٔ  احاطهرا در  "خواننده ر تماشاگر"صحنه در داستانِ او، 

زده و سرد گیرد. گویی مخاطب، خود در فضای شبکامل می

های شهر ایستاده است و دلهره ٔ  هیحاشو بارانی باغی در 

 گذارد.لحظه به لحظه را پشتِ سر می

امکان داده تا فضایی گری نویسنده به او توانِ توصیف

برانگیز بسازد. جایی از داستان، مخاطب، به ملموس و حس

بندد تا آبِ باران، راه باز کند ها را میجای راویِ کنشگر، چشم

 (43و از برابرِ چشمانش محو شود. )ص 

 توجه کنید:

اندازم روی سرم. شوم و پانچو پالستیکی را میپیاده می»

حال فقط صدای برخوردشان را با های باران که تا به دانه

شنیدم و پهن شدن و شتک زدنشان را روی سقفِ ماشین می

 (42)ص « گیرنددیدم، روی سر و صورتم ضرب میشیشه می

مخاطب  ٔ  المسهدر این صحنه حس شنوایی، بینایی و 

 شود.درگیر می

پردازی، توجه به یکی از الزاماتِ صحنه

است. نامبردِ  (Perspectiva)پرسپکتیو 

صرفِ راهرو، سالن، ایوان، نرده و سکو )در 

کند و (، مخاطب را سر در گم می65صفحه 

تقالی ذهنیِ او برای دستیابی به تصویری 

 ماند.سه بُعدی از صحن و سرای باغ ناکام می

بهتر آن بود که نویسنده برخی اجزاء غیرالزمِ صحنه را 

ردازد. زیرا وقتی بپ "ژرفانمایی"حذف کند و در عوض به 

افتد مخاطب خود به صرافت تعیین موقعیتِ این اجزاء می

 گیرد.برای لحظاتی از داستان فاصله می

آن است که  "گرای صفر درجه"ویژگِی داستانِ  نیترمهم

تاریخ را با هم مواجه  ٔ  برههنویسنده در رویکردی خالق، دو 

از دامنِ  ایم تا دستِ متجاوز راسازد. دیروز که جنگیدهمی

وطن کوتاه کنیم و امروز که به جای بر ساختنِ پی و بنیادهای 

سازیم و فرهنگی، سرزمینمان را لگدکوبِ فساد و تباهی می

 ایم.خود به جایگاِه متجاوز تنزل کرده

تعارف را تدارک دیده واسطه و بینویسنده یک رویاروییِ بی

یا، به ناگاه توان پذیرفت که راوی و یحاست. به این لحاب می

 خود را در موقعیتی محاسبه نشده بیابند.

ام به انتهای دیوار، پشتِ ضلع دیوار رسیده» توجه کنید:

کنم. جلوِ در باغ، لندکروزِ خاکی رنگی ایستاده، درِ خف می

 (43)ص  «سمتِ راننده باز است ...

شوند )نوعی ای نامنتظر مواجه میآن دو با صحنه

ای در برابر آن غافلگیری( و موقعیتی که ناگزیر باید به گونه

ای که تاریخ ما را به مؤاخذه خواهد پاسخگو باشند. لحظه

 کشید.

پذیر است که نویسنده از عواملِ شب، بر این اساس، توجیه

 د نبرده باشد.آمیزی فضا برای انتقال نرم سوباران و خیال

 "آتشگاه"محلی است در حوالی کرج و از سویی  "آتشگاه"

در کنارِ واژگان و مفاهیمی برگرفته از دوران جنگ، تعبیری 

است از جبهه و محل رویارویی خونبار. دیروز و امروز در 

 اند.صفر، چشم در چشم شده ٔ  نقطه

مفهوم زمان را به نحوی دوگانه  "گرای صفر درجه"داستانِ 

 ه کار گرفته است:ب

 زمان خطی -1

شود. راوی و یحیا در ماجرایی از آغاز تا پایان شرح داده می

جا مجوزند و ... تا بدانپی کشفِ ساخت و سازهای نابجا و بی

کند و امکان زکریا دخترش را از ماشین به بیرون پرت میکه 

 برد!تجاوزی دیگر را از میان می

سیرِ سینوسیِ روایت، اوج و فرودش را 

 نهد:پسِ پشت می

روند تا از زنی میراوی و یحیا به گشت

صحتِ ساخت و ساز غیرمجاز مطمئن 

 شوند. )مقدمه(

اش و رانندهشوند که در باغ ایستاده متوجه لندکروزی می

 .کند زنی پیچیده در پتو را از ماشین پیاده کندسعی می

 )شروع بحران(

پیرمرد اسلحه دارد و راوی و یحیا ناگزیر واردِ ماجرا و 

کنند. شوند که به درستی درکش نمیای میدرگیری

 )کشمکش(

رهاند و پیرمرد، دخترش را از راوی، خود و یحیا را می

کند تا بار دیگر به ساحتش ماشین به بیرون پرت می

 درازدستی نشود. )اوج و پایانِ کشمش(

 شکست زمان -2

حضور مقطعی از زمان در زمانی دیگر. این فراخوانیِ زمان، 

 روند خطیِ آن را نقض کرده است.

رسد. زیرا در پایانه پایان نمی ٔ  نقطهاز دیگر سو روایت به 

ر گوش آید و صدای شیونِ زنی را دنیز همچنان باد می

 ماند.نشاند. ماجرا به یک زمان و مکان محدود نمیمی

گرداند. آغاز آن باز می ٔ  نقطهسیرِ حلقویِ روایت، ما را به 

 گویی هیچ دادستانی از دل تاریخِ ما سر بر نیاورده ... .

شب و باران،  ٔ  احاطهماجرا در خیالِ راوی، در  ٔ  همهگویی 

در زمان رخ نداده  جان گرفته و هیچ حرکتی از جنسِ ماجرا،

 است.

شوند که در متوجه لندکروزی می

کند اش سعی میباغ ایستاده و راننده

زنی پیچیده در پتو را از ماشین پیاده 

 .کند
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ای در حالِ پیمودن است و راه ادامه در پایانه، همچنان جاده

 دارد و...

 در پایانه، استمرار راه مورد تأکید قرار گرفته است.

پس نویسنده دو ساخت را در هم آمیخته است؛ کهن و نو 

را، امروز و دیروز را. این همایندی ساخت و محتوی، عامدانه و 

 نظر گرفته شده است.به جا در 

های نویسی و برخی مؤلفهمتن از برخی اصول کالسیک

نویسی، در آنِ واحد سود جسته است، واقعیت و فراواقع مدرن

اند. داستان از سویی رئال و با هم در متن حضور یافته

بازنمودی است و از سویی مخاطب را در 

کند. جریانِ وقایع در ذهنیتِ راوی سهیم می

کند و در از سببیت پیروی می هاییبخش

بخشی ارتباطِ علی ر معلولی گسسته است. 

اند و زمان و مکان از سویی ثابت و مشخص

ای پارادوکسیکال، از ماهیت واحد به گونه

خود به کلی منفکند. این اثر از سویی 

 ... . subjectiveدارد و از سویی  objectiveمنظری 

در این متن  "تشخیصجستجو، شناخت و "اگر به موضوع 

مطرح است و از  "مورد شناسایی"توجه کنیم، از یک منظر، 

 ."عامِل شناسا"دیگر سو، 

اند. مخاطب راوی و یحیا برای گشت و شناسایی بیرون رفته

شود تا متوجه نیز به این گشت و شناسایی دعوت می

 های اجتماعیِ بزرگتری شود.تخلف

او دو نفر را کُشته  است. "شناسایی"سرهنگ نیز در مسیر 

اند! او از اما مطمئن نیست که آن دو به راستی مجرم بوده

خواهد که راوی و یحیا را به دقت نگاه کند، شاید دخترش می

 که به یاد بیاورد و تشخیص دهد.

سرهنگ خود، توانِ تشخیص ندارد. وی گاهی راوی و یحیا 

رد معنایی، کند و گاه ایرانی. هر چند در بُرا عراقی خطاب می

 آمیز است.این اشتباه گرفتن دوست و دشمن کنایه

در پایانِ داستان، تشخیصِ او به عنوان متعهدی قسم 

خورده، این است که صورت مسأله را پاک کند و دخترش را 

 بمیراند...!

معرفت شناختی، نوعی شکِ دکارتی را  ٔ  حوزهورود متن به 

های یقینِی راوی نقض گیریکند که در موضعمطرح می

به اصولِ تردیدناپذیر خود  "راوی"رسد شود. به نظر میمی

دست یافته است. نویسنده نیز الگوهای ثابت خود را عرضه 

کند. اصل و معیاری که بتواند اساس سنجش و تشخیصِ ما می

نگاهی  "آل عمران"و  "مریم" ٔ  سورهرید به بگذا قرار گیرد.

 بیندازیم:

یحیا فرزندِ زکریا، پیامبر خداست. زکریا از خداوند 

خواهد که فرزندی پاک به او عطا کند. زیرا که وی پس از می

 خویش از بندگانش بیمناک است.

از اسامِی خاص سود جسته  "گرای صفر درجه"داستانِ 

اد کند، لیک این ارتباط بیش از ای بینامتنی ایجاست تا رابطه

آن که در خدمتِ چند معناییِ متن قرار گیرد، در سمت و 

نویسنده عمل کرده است. وی به  ٔ  متعهدانهسویِ نیتِ 

دهد که راه و رسمشان را متر و معیار قرار صالحین توجه می

 دهیم.

این اسامی، در وجهِ ارجاعیِ زبان، 

اند. مخاطب، یحیای آفرینی کردهنقش

آورد و او را با یحیایِ پیامبر را به یاد می

داستان )که فردی شایسته نیست(، قیاس 

 کند.می

، پیامبرزاده )فرزند شعیب "صفورا"

پیامبر( و همسر موسی )ع( است. وی 

 ای است از پاکدامنی.نمونه

به یاد بیاوریم که در داستان از سویی، دخترِ فراری را داریم 

 و از سویی، دختر سرهنگ )صفورا( را.

بار دیگر، نویسنده میان خوب و بد، زشت و زیبا، ... 

 کند.مرزبندی می

چه نقشی  "گرای صفر درجه"در داستانِ  "زن"به راستی 

 داردر!

معضلی اجتماعی )دختر  ٔ  اندازهداستان، زن را در حد و 

کند و در جایگاه دیگر، زن را ماده فراری(، تعریف می

ترسان و لرزان معرفی  (Sephora)گنجشکی )صفورا( 

توان نمادِ کند که باید پشتِ پدر پناه بگیرد. پدر را میمی

 رض کرد.رجولیت و غیرتِ حمایتگر )قیم اجتماعی(، ف

یابیم. در صفورا جز شیون، شکایت و ضعف چیزی نمی

 نویسنده او را چون چینیِ سرِ طاقچه )!(، ترسیم کرده است.

دستشویی، متن به ما  ٔ  چهیدرنظر از فرار صفورا از صرف

های بزرگ از آنِ مردان است. پدر تصمیم گوید که تصمیممی

. یعنی زن از گیرد دخترش را از ماشین به بیرون پرت کندمی

دیدگاه متن، یک مفعول است. چیزی است در حد یک شیء 

 توان با آن هر رفتاری کرد.که می

ای کاش نویسنده، حداقل اختیارِ تصمیم برای مردن یا 

داشت. ای ماندن و شهامتِ اقدام را به خودِ صفورا معطوف می

کاش صفورا اگر راه دیگری پیش رو نداشت، خود، در ماشین 

 کرد تا خویش را برهاند.می را باز

نویسنده دو ساخت را در هم 

آمیخته است؛ کهن و نو را، امروز و 

را. این همایندی ساخت و  دیروز

محتوی، عامدانه و به جا در نظر 

 گرفته شده است.
 



 

 1397 مردادماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی نود و ششم  شماره    30

توانست تنها با فرو بستن چشم، مهر تأییدی بر پدر می

 خواستِ او بزند.

ای برای وصله"ای کاش زنِ این داستان چیزی فراتر از 

 فرض شده بود. "زندگیِ مردان

ای پرتاب صفورا ناتوان از مبارزه است، اسلحه را به گوشه

زند. گیج و ندانم کار میکند. لباِس نظامی به تنش زار می

 است. حتی کمی کم خرد و ناهشیار جلوه داده شده است.

 گوید:راوی خطاب به صفورا می

ببین چه کار کردی احمق! بابات توی جنگ شیمیایی هم »

 گوید:کند و میصفورا گیج نگاه می« شده بودر!

)ص « دونم!جنگر شیمیاییر نمی»

69) 

  جهل، بسیار وحشتناک است. گونهاین 

. او به "خودالن"بپردازیم به توانِ دیگرِ 

زیبایی و به دقت و ظریفانه لحن و لهجه 

گیرد. لیک به نظر را در دیالوگ به کار می

ای صورت گرفته است. رسد مسامحهمی

 ٔ  رتبهزند که اگر سرهنگ با لحن و اصطالحاتی حرف می

کارِ تیم او را یک گریستوانساش قید نشده بود، مینظامی

 ای فرض کنیم!حرفه

 توجه کنید:

 "گیرد.سیم را میآید جلو. بیسرهنگ یک قدم می"

 (48)ص  "خدا رو کولته"

 (54)ص  "هُل بده، قُلف خرابه!"

بدان واقف است و به خوبی از آن  "خودالن"موردِ دیگر که 

، است. لیک، نویسنده در جایی "تعلیق"بهره برده است عامِل 

 آمیز را به کار گرفته است.تعلیق فریب

هاشونِ ببندیم، باید اول دست» گوید:زکریا می توجه کنید:

 «دونی اعدام انقالبی یعنی چهربعداً اعداِم انقالبی. بزمجه! می

بیند که با یحیا را می دهیترسمات و مبهوت و  افهیقوقتی 

 خندد.کند نه، تلخ میسر اشاره می

)ص « فهمی!دندون به جگر بگیری و سَقَط نشی، می آگه»

59) 

برد که نکند این یک بازی است ای گمان میخواننده لحظه

آمد یا آرام کردنِ دخترِ از طرفِ پیرمرد )زکریا( برای خوش

 اش!هراسیده یا شاید دیوانه

وار به یحیا و راوی گویی پیرمرد، چیزی را پنهان و اشاره

خواهد قضیه را جدی نگیرند و صبور آنها میکند و از حالی می

به هر حال، نویسنده خواسته یا ناخواسته در ذهن  باشند.

مخاطب مسیری انحرافی گشوده است. 

تمهیدی آشنا برای دور از دست )غیرقابل 

ماجراهایی که به دنبال  داشتنِحدس( نگه 

 خواهد آمد.

 ٔ  ستودهجسارتِ  نیترمهمبه هر تقدیر، 

فراخوانی زمانی در زمان دیگر  "خودالن"

گاهِ داستان دو است. وی از مکان و جای

ای نامحتمل )مواجهه با مردی دهد. وی واقعهتعریف ارائه می

متعلق به زمان و مکانی دیگر( را در دلِ پرداختی دراماتیک و 

 گنجاند.وانمودی می

داستان را با توانایی بسیار دراماتیزه و مخاطب را با التهابات 

هنه و کوشد تا ساخت نیز از سنخی ککند. میماجرا همراه می

 نو باشد و با محتوا همخوان گردد.

نویسی و های کالسیکجسورانه و در آنِ واحد از مؤلفه

گرای "سازد به نامِ گیرد و داستانی مینویسی، بهره میمدرن

کند در پیِ خواندن آثاِر که ما را ترغیب می "صفر درجه

 توانمند باشیم. ٔ  سندهینودیگری از این 

 ■ عزیز پویایی هر چه بیش آرزو دارم. ٔ  سندهینوبرای این 

 

جسارتِ  نیترمهمبه هر تقدیر، 

فراخوانی زمانی در  "خودالن" ستوده

زمان دیگر است. وی از مکان و 

جایگاِه داستان دو تعریف ارائه 

 دهد.می
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 «محال یهاآرواره»شعر مجموعه عناصر روایی در  بررسی  
 «غزال مرادی» ؛«پرستو فریدونی»سروده  
 

 محال یهاآرواره همبستگی ابژکتیو در

در شکل  احساسات یگانه راه بیان»است که  گفته الیوت

 یافتن یافتن یک همبستگی ابژکتیو یا به بیان دیگر هنر

از  یارهیزنجیا  یا یک وضعیت هاموضوعاز  یارشته

 باشد چناچه وقتی احساسات قاعدهکه بتواند  رخدادهاست

ارائه  تجربه خاصی شوند حقایق خارجی که باید منجر به

میان بادبادک  شعر زیر همانطور که فریدونی در«. گردند

که  یاتجربهساخته است  وکودکی یک همبستگی ابژکتیو

 با آن نوع همدلی احساس کنند. توانندیمبیشتر مخاطبان 

 به باد شومیم پاره»

 بادبادکی

 را گم کرده اشیکودک

 ماندیم یاناله

 بریده بریده یهاچشمدر  

 آینه شکسته

 شکستگی درد نیست

 درد پاشیدگی است

 (13, 1396)فریدونی  «دورتز  وزدیمکه 

اعتبار  با ازدیدگاه کاسیرر کلیت زیبایی شناسانه اگرچه

ویژه را مد  یاجنبه شاعر در نمونه باال تنها داردعینی تفاوت 

نظر قرار داده است. در واقع هنر شاعر عینی کردن موضوع 

 سطرپایانی رخ داده است. که با تصویر آینه در است

 حاال که پیدا نیست»

 در سپیدهای آن مادیان

 بخواب میهاتخمروی  

 به دنیا بیاورم

 شکسته را یهانردهاین  

 باد تا باردیگر

 (21, 1396)فریدونی  «ما را بیاورد  ٔ  همه

خود را  خواهدیمدر خالل این شعر  اگرچه فریدونی 

رهایی فقط در یک سطر اتفاق می  این ازسلطه برهاند. اگرچه

شاعر همان شیوه پیشین را درشعر  افتد و در سطرهای آتی

 .دهدیمادامه 

ترین عنصر تعامل خواننده توان مهمتن یا لحن روایت را می

تواند احساس خواننده را با اثر دانست. لحن راوی است که می

 ها بیان نماید لحن بخشی اصلی نسبت به اتفاقات و شخصیت

 

تواند کل ماجرا را متأثر سازد. ست که میاز آفرینش ادبی

و تشخص  است شعرهای پرستو فریدونی فاقد لحنی متمایز

شعری تنها از طریق گزینش واژگان وساخت تصاویر در شعر او 

 اتفاق می افتد.

 مانند بادهای پاییز»

 در انتهای مرداد چدیپیمکه  

 پیچشی سرخ

 امیجانور آبرفت 

 کوه ٔ  مردهآغشته به سلول  دستم 

 « کنمینمدیگر گردی زمین را حس 

 (46, 1396)فریدونی 

 را ییروا واحد نیترکوچک تودوروف

 هاگزاره دهدیم حیتوض و نامدیم گرزاره

 کرره یوصررف یهاگزاره :هستند نوع دو

 یهاگزاره و گیرندمی شکل وصف و تیشخص رربیترک از

)تایس  شوندیم ایجاد وکنش تیشخصر ربیترک از که یفعل

وصفی در این مجموعه شعر بیشتر از  یهاگزاره (1387

 یهاگونهچیزیدکه در شعر بیشتر از  فعلی هستند یهاگزاره

 دیگر روایت غلبه دارد

 آمدنت وقتی بیرون»

 این بارچگونه دردی نداشتم 

 به شش هام که رسیدی

 ابری گرفته بود

 آنسوی شهر 

 (39, 1396)فریدونی  «گفتم زمستان نیست

روایت است اشاره به  ٔ  وهیششعر یک بخش مهم از 

های داستان نظیر طرح وشخصیت اجراهای دیگری از المان

واسطه شود چیزی که بهروایت است که در این شعر دیده می

ادبیات مدرن وارد ادبیات شده است. شعر نمود دیگری از 

تواند بر زیبایی هنری روایت است وفیگورهای واژگانی می

 کمتر شعر دراین مجموعه یفریدونبگذارد.  ریتأثشکل روایت 

تصویر سازی با  استفاده کرده است و از فیگورهای واژگانی

در  در برخی از این شعرها گرچه .سازدیمفضای شعر را 

 افراط نیز کرده است. و زمان تصویر مکان استفاده از این

 داندیماین سقف »

 چطور پوستی

 ییروا واحد نیترکوچک تودوروف

 دهدیم حیتوض و نامدیم گرزاره را

 هستند. نوع دوها گزاره
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 خویش را به مردن

 زیر نقش گچبریها

 داندیماین سقف 

 چگونه

 (46, 1396)فریدونی  «بیدار شدم

کند و براساس این ادارک هر راوی ادراک خود را بیان می

ای گزیند و پارهای از حوادث را بر میپاره

گذارد هر راوی طرح روایت را را کنار می

شعرهای این  %40در سازد شاعر می

مجموعه از راوی اول شخص استفاده کرده 

انتخاب  او از این بااین تفاوت که است.

برای همدلی خود ومخاطب استفاده  راوی

از  شعرها %15در نکرده است. او همچنان 

شخصی که او در شعر خطاب قرار داده با مخاطب  راوی دوم

وی را انتخاب استفاده کرده است. گرددشعر او مرتبط می

و محور اساسی شعر، در واقع ذهنیت و « همودایجتیک»

فردیت شاعر است که در پیوند با عناصر هستی بادیگر عناصر 

 مانند نمونه زیر: .دهدشعر خود را نشان می

 کبود زمین یهایرفتگدر فرو »

 را فروکن تیهادست

 بیرون بیاور

 ازپهلوهام

 ابر چند تکه

 سفید اوهام به رسیده است

 (1396)فریدونی  «رها شده از موتارهای 

 است اگرچه موسیقی انیقیموسشعر  یکی دیگر از ارکان 

نیست به روایت و انسجام شعر در این مجموعه شعر در خدمت

 چیدمان برخی واژگان کنار هم به  وگاهی سطر بندی و

 

 

 

پی  ییهاگزاره ای است که چیدمان روایی را یه شکلیگونه

تا شعر به  شودینمسبب  ولی این نکته دهدمی در پی سوق

های در ادامه تخیل شاعر است که با ظرافت متن نیفتد. ورطه

ترین شکل بصری و خلق ایماژهای عینی روایت را به مجازی

 نماید.ممکن بیان می

فریدونی در این شعر از دامنه واژگانی مناسبی بهره برده  

 است و این دامنه واژگانی به او امکان

بدیع و ساخت فضاهای  ساخت تصویر

فراهم را برای این مجموعه شعر  متعدد

استفاده از  ساخته است. همچنین

نیز به  همنشینی واژگان یهاتیظرف

 آن کمک شایانی نموده است. شاعرانگی

 ترسمینمدیگر از هیچ چیز »

 پشت پچ پچ یهاپرده

 اقیانوس یهاچشمگتداب 

 سرکش مرگ یهااسب

 (31, 1396)فریدونی  «در نوازش هر روز  

فرم شعرهایی این مجموعه را با  به طور کلیتوان می

بیشتر  گرچه منطقی ورایی دارند. که خطی دانست یهاتیروا

شوند اما فضاسازیها و ترسیم می متفاوت در فضایی شیشعرها

ای هستند که نوعی قواعد همنشینی در شعرهایش به گونه

در حالیکه فضاهای  .همپیوند عینی با مخاطب به وجود بیاید

 ■ او نوستالژیک نیستند. موجود در شعر

 منابع

 .1387تهران ,  نظریه های نقد ادبی معاصر .تایس, لوئیس.  .1

 .1396 ,نصیرا :تهران .محال یهاآرواره .پرستو ,فریدونی .2

 
 

 
 

 

فریدونی در این شعر از دامنه واژگانی 

ین دامنه مناسبی بهره برده است و ا

ساخت تصویر بدیع  واژگانی به او امکان

را برای این  و ساخت فضاهای متعدد

 مجموعه شعر فراهم ساخته است.
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 «درویجهنم می هایی که درگل» رمان نگاهی به 
 «شهناز عرش اکمل»؛ «محمد مسعود»نویسنده  
 

 ریمدو  سینورماننگار، ( روزنامهیدهاتمحمد مسعود )م. 

در قم متولد و در سال  1280روزنامه مرد امروز در سال 

به واسطه مقاالت  ایگودر تهران ترور شد. ترور مسعود  1326

 یتنددر همان سال مقاله  نکهیا خصوصاًاو بود،  نیآتشتند و 

. چند کرد نییتع زین زهیجااعدام او  یبرادرباره قوام نوشت و 

 یشکلبه  کههم بود  زیآماعتراضمقاله  نیاماه بعد از انتشار 

 کردند محکومحزب توده مرگ او را  یاعضاشد.  کشته عیفج

حزب  نیهمتندرو از  یفردو اعتراف  یریدستگاما بعدها با 

به دست او به قتل  گریدمسعود و چند تن  کهمشخص شد 

در مقدمه  زین سندهینومسعود، تنها فرزند  نتیژ. انددهیرس

یممساله اشاره  نیابه  دیرویمدر جهنم  که ییهاگلرمان 

 .کند

و  پروایب، روشنفکر یاسندهینومسعود 

 خیتاردر  سترگ ینام کهجسور بود 

 یاخانوادهدارد. او در  رانیامطبوعات 

 یکارگرو با  دیبال یمذهبمتوسط و 

. پس از آن برسد یمعلم شهیپتوانست به 

ادامه  یبرا یدولتبورس  کیبه واسطه 

به اروپا رفت. هرچند با قطع  ینگارروزنامهدر رشته  لیتحص

 پرداخت. ینگارروزنامه کاربازگشت و به  رانیابورس به 

و تند بود و از  حیصر اریبسمقاالت او در روزنامه مرد امروز 

تند او در مرد  اتیادب. کردینم یخوددار یادهیعق چیهابراز 

مساله مورد انتقاد  نیاو  رفتیم شیپ یهتاکامروز تا مرز 

سخنان  تواندیممسعود  نکهیاآن دوران بود:  متفکران یبرخ

: 1385، یابوالحسن. )کند انیب یبهتر ریتعابخود را با الفاب و 

شد )از  فیتوقبار  50از  شیب( مرد امروز در دوران انتشار 145

 یهاتیفعال( عالوه بر 134سه روز تا شش ماه( )همان: 

 حاتیتفرمانده است:  یباقاز مسعود  زینن چند رما یمطبوعات
 اشرف مخلوقات(، 1312) در تالش معاش(، 1311) شب

( و بهار عمر 1321) دیرویمدر جهنم  که ییهاگل(، 1313)

تند به  یزبانو  یانتقاد ینگاهها با رمان نیا(. او در 1323)

. پس پردازدیمموجود جامعه و توده مردم  مشکالتمسائل و 

و  دیآیم دیپدمردم  نیب یاریبس تحرکات 20 وریشهراز 

. شوندیم جادیا یصنفو  یاسیس یهاسازمانها و روزنامه

به  دیجد یاچهرهو...  هاربارانیت، ینظام حکومتاعتراضات، 

 یدشوارو  یجهانجنگ  راتیتاث. بخشندیمدوران  نیا

 

یم ریتأث کتابنشر  یرو 22تا  20 یهاسالدر  شتیمع 

: رک. )رودیمها باال و درمقابل تعداد روزنامه گذارد

، چشمه، 1، ج یسینوداستان، حسن، صد سال ینیرعابدیم

در  که ییهاگلمسعود رمان  کههاست سال نیهم( در 1387
 .نگاردیمرا  دیرویمجهنم 

 1317. نامه اول در سال شودیمرمان با چند نامه آغاز 

آن زمان  کهخطاب به مسعود نوشته شده « م.ت» یآقاتوسط 

سخن  «د» یآقااش درباره . او در نامهستیزیم بروکسلدر 

از « واروانهید»و  یناگهانبه طور  «د» یآقا نکهیا؛ دیگویم

از « م.ت» یآقا ینگراناست.  کرده متیعز رانیابه  بروکسل

و  دانندیم ستیکمونرا  «د» یآقا رانیادر  کهاست  نیا

 اعدام است. زینبودن  ستیکمونمجازات 

به  شیهانامهدر خالل « م.ت» یآقا

و آنچه درباره او « د» یآقامسعود از 

« د» یآقانگران  اریبس. او دیگویم، دهیشن

 افتیدراز جانب او  یانامه نکهیااست تا 

در  اشیسرگرداناز « د» یآقا. کندیم

مناسب با رشته  کار افتنی یبرا رانیا

. او کشدیم که ییهارنجاو نوشته و  یبرا فردشمنحصربه

بازگشته  رانیاو به  کردهرا در اروپا رها  نتیژهمسر محبوبش 

است محمد مسعود در اروپا  یگفتن. )ابدیب یمناسب کارتا 

در عشق و  یناکامشده بود و پس از  نتیژبه نام  یزنباخته دل

« م.ت» یآقادخترش گذاشت.(  یرونام او را  رانیابازگشت به 

آشفته اوست و بارها  تیوضعنگران  اریبسو  دیگویم نتیژاز 

به مسعود  یتلخخبر  یانامهاو در  تاًینها. رودیماو  دنیدبه 

از شوهرش  یدورو  ییتنها، یفیبالتکلبه خاطر  نتیژ: دهدیم

 زده است. یخودکشدست به 

اش را خطاب به خانواده نتیژنامه  نیآخر« م.ت» یآقا 

یم یامراسلهاش درباره در نامه نتیژ. فرستدیممسعود  یبرا

 نکهیااو بر  دیتاکو  کرده افتیدراز جانب شوهرش  که دیگو

یماز مسعود « م.ت» یآقا. البته فتدین یکسنامه به دست 

 تیوضعتا همه از  کندها را منتشر نوشته نیا حتماً که خواهد

ها، مراسله نامه نیاآگاه شوند. پس از  رانیامردم  اسفناک

. نوشته ردیگیدربرمرمان را  کل کهدرج شده است  «د» یآقا

 یفرمدر  کهنفس خود مسعود است  ثیحددرواقع « د» یآقا

ارائه  یسینوداستانمعمول  یهامولفهو فارغ از  یانامهیزندگ

 پروایب، روشنفکر یاسندهینومسعود 

 خیتاردر  سترگ ینام کهو جسور بود 

 یاخانوادهدارد. او در  رانیامطبوعات 

 یکارگرو با  دیبال یمذهبمتوسط و 

 .برسد یمعلم شهیپتوانست به 
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 لیدلبه  دیرویمدر جهنم  که ییهاگلاست  یگفتن. شودیم

به  20مهم دهه  یهارمانمسائل مطرح شده در آن از جمله 

 .رودیمشمار 

است.  کتابنام  کندیمامر جلب توجه  یابتداآنچه در 

در  وارفیموت کهآن روزگار  رانیااست از  یااستعارهجهنم 

 نیادر  زین یگریداستعاره  سندهینوسراسر متن حضور دارد. 

 که است یجهنمسان به رانیا: قبرستان. ردیگیم کارباره به 

است:  یابدبه عذاب  محکوممسعود( در آن « / د» یآقا) یراو

ها و عصاره رنج کانون که یجهنم نیاقبرستان، در  نیادر 
یمدر جهنم  که ییهاگل. )سوزمیم انتهاستیبعالم  یهاالم

 یکارهامردم به واسطه گناه و  یراو دهیعق( به 16، دیرو

آنها در جهنم  یزندگ بلکه اندفتادهینجهنم  نیاناپسند به 

 زیندر جهنم  ندهیرو یهاگلبراساس جبر موجود است. 

  .اندیآزاداستعاره از مبارزان راه 

، فقر، جهل، سوءظن، ترس، یدیناام

رمان  نیامطرح در  نیمضامظلم و... از 

گونه به صورت گزارش یراوهستند. 

 یاجتماع یاسیسجامعه و اوضاع  تیوضع

 یکودک. او از دوران کشدیم ریتصورا به 

داستان درباره اتفاقات دوران  کلو درواقع  کندیمخود آغاز 

. او خطاب به همسرش رودیم شیپ یراو ینوجوانو  یکودک

. سدینویماول  یپهلودر روزگار  رانیااز اوضاع آشفته  نتیژ

 یهاشعلهآن و  یفرمانروادرباره دوزخ و  یلیتمث یداستانابتدا 

است به شاه  یضیتعردرواقع  که آوردیم انیمآنجا به  یابد

دوزخ مرض جوع و  ملکبود.  ضیمردوزخ  ملکقاجار: 
 ییهاگل. )طال و مشروبش خون بود خوراکشاستقسا داشت. 

 (24، دیرویمدر جهنم  که

مثل  ییهااستعارهاز  یریگبهرهبا  یلیتمثقصه  نیااو در  

و اوج  تیوضع میترسدر  یسعدوزخ، خون و...  مالکجهنم، 

موجود دارد. خون استعاره از جرات و جسارت است و  یناکام

 نیترمعروفاز  یکیدستور داده بود خون  یحتدوزخ  ملک

! یپرخونبه مرض  چون رندیبگرا در حمام  شیهاصدراعظم

از  یریگبهرهبا  نیهمچن(. ریرکبیامدچار شده بود. )اشاره به 

. پردازدیمماردوش به ستم موجود پادشاه وقت  ضحاک قصه

 یرو یهاغده) یسردوشدر واژه  هامیا هیآرااز  یریگبهرهاو با 

دوش شاه  یرو یهادرجه/ رضاشاه( رندانه به ضحاکشانه 

جوان را  یمغزها دیبا هایسردوشحفظ  یبرا: کندیماشاره 
 (29، دیرویمدر جهنم  که ییهاگل. )کردنابود 

مسعود به اصالحات و  که افتیدر توانیماز بطن رمان 

 نیا. او بر نگردینم نیتحس دهیدبا  یرضاشاهتحوالت دوره 

آن دوران همراه با  یهایسازندگاصالحات و  کهباور است 

مردم بر  یروزهیسبود. فقر و  یاجتماعمظاهر  ریسا یرانیو

 ریسراز آنها خشک یجوبه  یآباصالحات  نیاخود بود و  یجا

ینمرنج و محنت  کنارنو و مدرن در  زیهرچ. درواقع کردینم

را به  دیام سندهینو. کندبه اصالح جامعه  یکمک تواند

ینمبه جهنم موجود  یسر یحت که کندیم هیتشب یافرشته

آتش  یهاشعله یرودر افق دوردست  که یدیامفرشته  :زند
 نمود. ترکجهنم را  کبارهی، گشودیم یبالگاه پر و گاه

رمان، شرق  یراو( از نظر 38، دیرویمدر جهنم  که ییهاگل)

 ریزدچار رنج و محنت است:  شیهاتیجذابو  هاییبایزبا تمام 
 یصدااست و از  زانیعز نیخوننعش  فامروزهیف یگنبدها
 دهیعق)همان( به . رسدیمبه گوش  یزاریبنفرت و  یندا مؤذن

بهشت )اروپا( است قادر به  افتهیپرورش  که نتیژاو همسرش 

 .ستین( رانیاجهنم ) تیوضع درک

هرج و مرج و استبداد را دو  سندهینو

. او داندیم رانیا اتیح خیتار یمتوالفصل 

و  یزنقمه چون یاجاهالنهبا انتقاد از رسوم 

به مساله مرگ  یعزادارمراسم نادرست 

همانند مرگ  زیچ چیه نکهیا؛ کندیماشاره 

 زیچ: خوشبختانه همه ستین کینزد نشیسرزمبه مردمان 

 بود. ترکینزدو گور از آن هم  کینزدغسالخانه بود.  کینزد

با مرگ  یراو یکودک( 48، دیرویمدر جهنم  که ییهاگل)

با مرگ همراه است. راه  یداریبگره خورده و در خواب و 

 که یارتیز یشهر؛ گذردیمقبرستان شهر  کناراش از مدرسه

به خود  زینمناطق را  گریدخود، مردگان  یهامردهعالوه بر 

در  نهایااست و  یخاکسپار. او هرروز شاهد مراسم ردیپذیم

 .گذاردیم اریبس ریتأثذهن و روح او 

، مرگ مردم بر اثر یزنقمهچون  یدلخراش یهاصحنه دنید

 لیدلبه  که یکودکدر  یراو یماریب زینو  یقحطو  یگرسنگ

)مادرش  ردیگیممادرش هر روز شدت  یخراف التیتما

( او را شودیمو به دعا متوسل  زدیریمفرزند را دور  یداروها

، احمد یراو یمیصم. مرگ دوست کندیم دتریناامتر و افسرده

 که کهاست  یمرگ نیاول نیا. زندیمبه او  یبزرگضربه  زین

تماشاگر  کیاو به مانند  تاکنون. داردیوامرا به تعمق  یراو

آن را با گوشت و پوست  اکنوناما  ستینگریمبه مرگ  یعاد

یممرگ را  یمعنمن  کهمرتبه بود  نیاول نیا: کندیم درک
یم صیتشخو تفاوت مرده و زنده را به طور واضح  دمیفهم
 (61، دیرویمدر جهنم  که ییهاگل) .دادم

ینوجواندر دوران  یراواز رمان به شرح احساسات  یقسمت

 که پردازدیماشتباهات خود  یبرخاختصاص دارد. او به  اش

یمی امر جلب توجه ابتداآنچه در 

ی ااستعارهاست. جهنم  کتابنام  کند

 وارفیموت کهآن روزگار  رانیااست از 

 در سراسر متن حضور دارد.
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پول  دنیدزدمثال  یبرااست.  یاجتماعغلط  تیترب جهینتدر 

 یعزادارمربوط به مراسم  لیوسااز خانه و سفارش دادن 

 ینوکرهاو  کلفت افکندنعاشورا و به مظان تهمت  یروزها

نزد استاد  یراو یوقتپس از مرگ احمد،  که یدرحالخانه. 

، او از باز پس ردیبگها را پس تا پول رودیم نیمتد سازیحلب

دو نوجوان را  نیا. درواقع مرد پول ورزدیمدادن پول امتناع 

به متظاهران به مذهب  ینقد نجایادر  یراوو  کشدیمباال 

 .کندیممطرح 

ما  یواقعتوده و فترت آن:  یسستبه حزب توده و  هیکنا
رخوت و  نیهممطلق است و  یحسیبو  کاملدچار رخوت 

 نیازا و مرگ سکوتآن  انیماو را در  کهاست  یحسیب
در جهنم  که ییهاگل. )فرسا حفظ نموده استاغتشاش جان

و  تیمشروط(، انتقاد از انفعال 28، دیرویم

و  یمذهبظلم و ستم موجود، نقد تعصبات 

به جهل موجود در  ، اشارهیافراطحجاب 

( تلریهمثال مسلمان انگاشتن  یبراجامعه )

 یمواردو... از  یاجتماعنقد رسوم غلط 

 .پردازدیمرمان به آنها  کههستند 

او  یهانوشته نکهیاو  دیگویمبارها از عالقه به دهخدا  یراو

است:  کرده کمکمردم  یآزادبه  زهیسرناز صد هزار  شیب

و  نیآتشمن بود و مقاالت  محرک لیصوراسرافروزنامه 
دخو نوشته  یامضاتحت عنوان چرند و پرند به  که ینیریش

 (120، دیرویمدر جهنم  که ییهاگل) شده بود...

است  یبخش، دیرویمدر جهنم  که ییهاگلاز موارد مهمِ 

یجمهور یمرد. او پردازدیم لیجل یآقابه نام  یمردبه  که

دوست پدرش  کهمرد  نیابا  ینوجواندر  یراواست.  خواه

درواقع  لیجل یآقا. کندیمو با او بحث  شودیماست همدم 

روح او  یداریببه  یادیز کمکاست و  یراو یراهنمامرشد و 

 کی سیتأس فکربه  ینوجواناز همان  یراو که ییتاجا؛ کندیم

همانند  قاً یدق). شدیاندیم مشکالتروزنامه است و به مبارزه با 

در خالل سخنانش به مسائل  لیجل یآقا خود مسعود( یزندگ

 دهدیمبه دست  یاگونهگزارشو  پردازدیمو جنگ دوم  رانیا

 هیشب یژورنال یهانوشتهبه  شتریبندارد و  یداستانصورت  که

 یمثبت دیدو  دیگویماست. او از رسوم غلط مربوط به ازدواج 

 جهینتاگر در  یخودکش یو دگاهیددارد. از  یخودکشبه 

 یزندگفرد از  یعنیاست.  دانهیرش یمرگدشوار باشد،  یزندگ

. دیگشایممرگ آغوش  یبراو  پوشدیمچشم  نیننگناقص و 

 قتاًیحق که دهدیم حیترجبه مرگ  یزمانرا تا  یزندگاو 

 که ییهاگلباشد. ) یزندگ

 

 (129، دیرویمدر جهنم  

از ثروت خود را به مشروطه  یبخش که لیجل یآقا

 جادیا یبراو حال  است کارگراختصاص داده، طرفدار طبقه 

 یراو. او در سخنانش با کوشدیم یجمهور حکومت کی

 نیاطرف است.  کارکشته پلماتید کیبا  که ییگونوجوان 

و در حد گزارش  ستین ییروامنطق  یداراقسمت از رمان 

خود را از زبان  یاسیس دیعقا سندهینو. درواقع ماندیمصرف 

آمده و  دانیمبه  سندهینوخود  ییگو .کندیم انیب لیجل یآقا

 یهاگفتهمساله را درباره  نیا. دهدیمبه خواننده اطالعات 

 یحاج کتاب.: میشاهد زین خواندیم که یکتابراجع به  یراو
جامعه  تیوضعبه نقد  کتاب نیابا شرح  یراو. یاصفهان یبابا

 .پردازدیم

یمدر داستان اتفاق  زین یگریدمرگ 

 یدینومدر ورطه  شتریبرا  یراو که افتد

 که نهیسک خدمتکارشان. مرگ افکندیم

 که یدختر. ورزدیمبه او عشق  یراو

 تیاهم یراو یبرااست اما  یراوتر از بزرگ

 تیدرنها.. شدیاندیمندارد و به ازدواج با او 

به خاطر حسادت  کهتوسط بقال محل  نهیسک عیفجخبر قتل 

از قبل با  نهیسک. زندیم یراوبه  یمهلکضربه  ردیگیمصورت 

 متأهل، واعظ نیالذاکر فیشربا  اکنونبقال رابطه داشته اما 

یممساله منجر به مرگ او  نیهمارتباط گرفته است و  محله

به  کهبود  نهیسکهمان چادر نماز گلدار  دیسفپارچه : شود
، دیرویمدر جهنم  که ییهاگل. )نعش او انداخته بودند یرو

است و به  یسرخوردگو  کیتارمحصول اجتماع  نهیسک( 117

 .افتدیمبه دام روابط نامعقول  که هاستتیممنوعواسطه 

یماو  یرو یبد ریتأث( نهیسک)احمد و  یراو زیعزمرگ دو 

. فرار قاتل به اندازدیم یسخت یماریبو او را در بستر  گذارد

فرار از قصاص  یبراو متحصن شدن در آنجا  ارتگاهیزصحن 

با طرح آن از رسوم غلط  سندهینو کهاست  یگریدمساله 

 .کندیمانتقاد 

 لیجل یآقاشاهد آن است، مرگ  یراو کهیسوممرگ 

 یهاتیفعال انیجردر  کهوطن پرست  لیجل یآقااست. 

 سیرئشدن از شهر نشده، توسط  یمتوارحاضر به  اشیاسیس

، الحاد، یدزدها مثل و انواع تهمت شودیم ریدستگها ژاندارم

. خردیمها را به جان با روس یهمکار تیدرنهاو  یریگرشوه

 کردنهمراه  یبراژاندارم  کهاست  یدترفن ینیدیبتهمت 

 عام مألدر  لیجل یآقا تیدرنهاو  ردیگیم کارمردم با خود به 

 

در داستان اتفاق  زینی گریدمرگ 

در ورطه  شتریبی را راو که افتدیم

 خدمتکارشان. مرگ افکندیمی دینوم

 .ورزدیمی به او عشق راو که نهیسک
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در  کهاست  یگل لیجل یآقادرواقع  .شودیم ربارانیت 

از  ینماد. او سوزدیمدر همان جا  تیدرنهاو  دهییروجهنم 

 دنیآفرمسعود با  ییگواست.  یآزادراه  کشتگان یتمام

. رمان با کندیم ینیبشیپخود را  ندهیآ لیجل یآقا تیشخص

. نگاه او به مرگ مثبت رسدیم انیپابه  لیجل یآقامرگ 

مرگ به  است ... اتیحاز تحوالت مرموز  یکیمرگ است: 
 ییهاگل. )است مأنوسو  کینزدانسان  یزندگاندازه خواب به 

 یزندگ ینوعاز نظر او مرگ  (130، دیرویمدر جهنم  که

 میقد یهایکیمکز یبرا سدینویمپاز در این باره  ویاکتاو است.

پندار ما آن قدر مطلق نبود  عکسبه  یزندگمرگ و  نیبتضاد 

. درواقع مرگ برعکسو  افتییمدر مرگ امتداد  یزندگ بلکه

دوره خاص به  کیاز  یامرحله بلکهنبود  یزندگ یعیطب انیپا

 انیجر کیاز  یمراحل ایاح، مرگ و یزندگ. آمدیمشمار 

 یبرا. شدندیم تکرار انیپایب یصورتبه  کهبودند  یهانیک

دائم  ینیبازآفردر  مشارکت وهیش نیبرترمرگ  زین هاآزتک

و مرگ  یزندگخالق است. درواقع در هر دو نظام  یروهاین

هستند.  تیواقع کی یروندارند و هردوی آنها دو  یاستقالل

 (27: 1356)پاز، 

در سخنان قبل از اعدامش  لیجل یآقا کهجالب است  

. کندیمو مردمش را مرده قلمداد  هیتشبرا به قبرستان  کشور

مردم  شتریباست. در واقع  یواقعمرگ متفاوت با مرگ  نیا

ظاهر زندگان را دارند.  کههستند  یمردگاناز نظر او  رانیا

 و به یواقعدچار مرگ  دیبا ستیناز جنس آنان  کهاو  نیبنابرا

 

 منشأترس از مرگ و شهادت شود:  دانهیرشخود  ریتعب
و از مرگ  کردعادت  هیگربه  که یملتاست.  یزبونو  یپست
 که ییهاگل. )ملل عالم است نیترپستو  نیتربدبخت دیترس

 (129، دیرویمدر جهنم 

و  رانیا یسنتتمام انتقادات خود به جامعه  سندهینو 

 نیاالبته  که گنجاندیمرا در رمان مورد بحث  یخراف یباورها

و آوردن  یعاد. او در شرح مسائل زندیملطمه  تیرواخود به 

 یهانوشتهو گاه  کندیم زینسخنانش افراط  یبراشواهد 

 یریتصو.. ناگفته نماند ابندییمو شعارگونه  یسخنرانصورت 

از  که دیآیدرم شینماجامعه آن روز در متن به  یمایساز 

مثال اشاره به  یبرااست.  تأملقابل  یشناختجامعهمنظر 

از  ینقالو  ییگومساله، یبازحقه، یریمارگچون  ییهایسرگرم

به  یبازحقهاز  یمبسوطشرح  یحتمثبت آن است.  نکات

 فستیمان توانیمرمان را  نیا نکهیا تیدرنها. دهدیمدست 

جسورانه نقد و  اریبسدر آن  کهمحمد مسعود دانست 

به  یاجتماع یاسیسنابسامان  تیوضعرا درباره  شینظرها

 ■ .کشدیم ریتصو

 

 منابع
معاصر  خیتار. «محمد مسعود کارنامهرمانه و » (.1385) یعل، یابوالحسن

 .115-180، صص 40، ش رانیا

)فصل پایانی هزارتوی تنهایی(،  «دیالکتیک تنهایی»(. 1379پاز، اوکتاویو )

 .62-67، صص 51ترجمه خشایار دیهیمی، کیان، ش 

 تهران: تالونگ .دیرویمدر جهنم  که ییهاگل(. 1385مسعود، محمد )
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 «پروست در آینه پروست» مقاله 
 «علی بیگدلی»

 

 بخش اول از کتاب اول: سوان

 در جستجوی»که با اثر سترگ  یاسندهینومارسل پروست، 

 یاسندهینونامش در ادبیات ماندگار شده « زمان از دست رفته

رهایی یا »: دیپرورانیمبود که یک چالش را در ذهن 

 «آمیختن!

بیماری دامن گیرش شده بود باید  یهابحرانپروست که 

 :کردیمانتخاب 

یمیا باید به دنبال شفا و بهبودی و رهایی از بیماری 

اما چگونه  آمدیمو با آن کنار  رفتیپذیمو یا آن را  شتافت

ماری که تن را در اختیار دارد و ممکن است کنار آمدن با بی

 .دهدیممدام فریاد کمک! کمک! سر 

اما پروست نیاز به موجودی داشت 

که مدام برایش سخن بگوید، برای 

یافتن این موجود تمامی آنچه را که 

: خانه، آشنایان و همه را شناختیم

نداشت  یادهیفازیر ذره بین برد اما 

نقطه پنهان و  نیترژرفاین موجود در 

از نظر باریک بین پروست دور گشته. 

پس از موفقیت پروست در نخستین 

در محافل  «و روزها هایخوش»کتابش 

باال کوشش پروست برای دستیابی به 

این نقطهُ پنهان در رمان سرکوفت 

او را  «ژان سنتوی»شده و طرد شده 

فسیر بیش از هر زمان دیگری به انزوا کشاند و ترجیح داد به ت

این  ٔ  ثمرهبپردازد که  اشعالقهو ترجمه نویسندگان مورد 

ی جان  «هاسوسنکنجد و »کوشش تفسیری شگرف بر کتاب 

ژرف همچنان  ٔ  نقطهراسکین بود. با این حال دستیابی به این 

پروست به  1903در سال »و در ذهن پروست پابرجا بود 

سیب از پروفسور دوبوا، که در شهر برن استاد آ یاجزوه

باید متن سخنرانی  احتماالًشناسی عصبی بود دست یافت که 

بعد به متن  هاسالبوده باشد. اما  «اثر روان بر تن»او با عنوان 

برخورد که در پاریس چاپ شده بود و  یترمهمبسیار 

. عنوان گرفتیماز دوبوا را در دانشگاه برن در بر  ییهادرس

« ی و درمان ذهنی آنهاکتاب چنین بود: اختالالت روانی عصب

 )جووانی ماکیا؛ دیباچه کتاب طرف خانه سوان ر نشر مرکز(.

را از خود آغازید. او « جستجو»پروست متوجه شد که باید 

گوش »وجودی خویش نفوذ کرد و در آنجا  نقطه نیترژرفبه 

 را آموخت:« دادن به خود

بیماران عصبی شاید، بر خالف آنچه رواج دارد، کسانی اند »

؛ در درون خود «دهندیمبه خود گوش »که کمتر از همه 

دربارهُ  شانینگرانبه بیهودگی  بعداًکه  شنوندیمآنقدر چیزها 

، که سرانجام دیگر به هیچکدام از آنها اعتنا برندیمآنها پی 

سر  «کمک! کمک!»د . دستگاه اعصابشان آنقدر فریاکنندینم

مانند زمانی که پنداری بیماری وخیمی در میان )داده است 

برف ببارد یا تغییر خانه مطرح  خواستهیمبوده حال آنکه تنها 

بوده است( که به بی اعتنایی به این 

که  کنندیمهشدارها همانگونه عادت 

سربازی که، در گرماگرم کارزار، 

 هشدارها را چنان کم در می یابدکه

، در حالت رو به مرگی هنوز تواندیم

چند روزی چون آدمی سالم زندگی 

صفحه پیرامون بانو سوان )« کند.

 ؛ مارسل پروست ر نشر مرکز(106

که این ژرف اندیشی، گوش دادن  

و افکار  هانیتلقبه خود، کنار گذاشتن 

مزاحم سبب شد که پروست که، 

گریبانگیر سست ارادگی و نیز بیماری 

، همت گمارد و اثری سترگ آسم بود

راسخ که نه تنها بیماری را  یاارادهاز 

تا توان روان و جان  دیجویمبلکه از آن سود  پنداردینمضعف 

یمرا به نمایش بگذارد. و در این نمایش است که به جستجو 

در قاب و اندازه  هانهیآعلیرغم تفاوت  هانهیآو در تاالر  پردازد

دید که جملگی اشان در به نمایش  توانیمو کارییشان 

 گذاشتن یک موجود متفقند: پروست.

این امر  مؤکدرا که  هایهمانو  هااسیقاز این  یانمونهکه 

مشاهده  توانیمباشد از کتاب اول و به طور خاص، سوان 

 کرد:

در کومبره داشتم  امیکودکو سوان آنگونه که من در »

نجی که شب سر بر روزهای خوشی نداشت که در طولشان ر

 (402)همان، ص « فراموش شود. آوردیم
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بودن را از زمانی چنان دراز فراموش  «پسر سوان»البته، »

، لذتی شدیمکرده بود که هرگاه برای کوتاه مدتی دوباره آن 

دیگر  یهازماندر  توانستیمبس بیشتر از آنهایی که  بردیم

حس کند و دلش را زده بودند؛ و گرچه خوشرویی بورژواها که 

 دانستندیم «پسر سوان»او را همچنان بیش از هر چیز همان 

، چون دستکم آنان همواره ندتریخوشااما )از اشراف بود  ترکم

، با هر یاشاهانه ٔ  (، هیچ نامهکردندیمبا احترام همراهش 

، برای او به دل انگیزی کردیمتفریح مجللی که شاید پیشنهاد 

شاهد باشد یا فقط شرکت  خواستیمنبود که از او  یانامه

 هاسالر مانند پدر بزرگ من که  شانیبرخکند، دوستانی که 

پیش او را به عروسی مادرم دعوت کرده بود ر همچنان او را 

و برخی دیگر از نزدیک چندان آشنایی با او  دندیدیم

نداشتند، اما ادای احترام به فرزند و جانشین خلف مرحوم 

 همان،).« دانستندیمسوان را وظیفهُ خود 

 (419ر  418ص 

است؛  یامسئلهراوی نیز دچار چنین 

آنجا که راوی هنگام رفتن به بستر تنها 

اش این است که مادرش با دلخوشی

او شب خوش بگوید حال آنکه پدر چنین مراسمی  به یابوسه

. اما همانگونه که شودیمو مایهُ خشمش  داندیمرا مسخره 

آشنایان سوان ادای احترام و توجه نسبت به او را یک وظیفه 

و به  شودینم، پدر راوی نیز دیگر خشمگین دانستندیم

که شب را نزد او بماند که چنین  دهدیممادرش اجازه 

 :شودیمنزد راوی چنین برداشت مجوزی 

مرا نه یک خطای در  ٔ  بدینگونه، برای نخستین بار، غصه»

که دیگر به  دانستندیمخور تنیبه بلکه ناهنجاری نابعمدی 

عنوان حالتی عصبی که خودم مسوولش نبودم به رسمیت 

 ...«شدیمشناخته 

بدین ترتیب هم سوان و هم راوی صاحب امتیازاتی مشترک 

احترام و توجه. احترام و توجه به خاطر جانشین  ؛شوندیم

خلف مرحوم سوان بودن، احترام و توجه به خاطر بیماری 

 عصبی راوی.

 :میخوانیمو یا در صفحاتی دیگر 

که ژیلبرت برایم  خواندمیمرا باز  یاصفحهدر انتظار، »

از  یاصفحهننوشته، اما دستکم او آن را به من داده بود، 

کهنی که راسین از آنها الهام  یهااسطوره ٔ  برگوت درباره

یمعقیق همیشه در دسترسم نگه  ٔ  گرفته بود و همراه با تیله

. خوبی دوستم که آن را برایم پیدا کرده بود دلم را از داشتم

 ؛ و چون هر کسی برای شیفتگی خود دلیلیانباشتیممهر 

که در دلدارش  شودیم، تا جایی که شادمان دیجویم 

صفاتی را باز بشناسد که از ادبیات و از بحث با این و آن 

کسانی بداند که سزاوار انگیختن  ٔ  ژهیوآموخته است آنها را 

و از  کندیم، تا جایی که آنها را به تقلید از آن خود اندعشق

، حتی اگر آن سازدیمبرای عشق خود  یاتازه یهالیدلآنها 

تضاد آنهایی باشند که این عشق تا صفات از همه بیشتر م

ر همانند سوان که در  کردیمزمانی که بالبداهه بود جستجو 

ر  جستیمزیبایی شناختی خوشگلی اودت را  ٔ  گذشته جنبه

من هم که در آغاز، از زمان کومبره، ژیلبرت را به خاطر 

دوست داشته بودم و آرزو داشتم خود  اشیزندگناشناختگی 

م، در آن حلول کنم و زندگی خودم را که را در آن غرق کن

دیگر برایم هیچ بود وابگذارم، اکنون به نظرم امتیازاتی عظیم 

که ژیلبرت روزی خادم خاکسار زندگی بیش از اندازه  آمدیم

آشنا و تحقیر شده من شود، همکار آسوده 

در کارهایم یاور  هاشبو راحت بخشی که 

جزوه  ٔ  من باشد و برایم به مقابله

 (534همان، ص )«بپردازد.

 یهالیتحل توانیمدر سرتاسر داستان 

موشکافانه پروست را دید که بی آنکه تفسیری بر آن بیفزاید 

و چون آینه  کندیمبه سبک جریان سیال ذهن روایتگری 

خود و تشابهات و تضادی است که اشخاص  دهندهبازتاب 

وان در واقع محیط پیرامونش با وی دارند. سوان کیستر! س

 دیگر بازتاب یافته. یاوهیشخود راوی است که به 

اما پروست این همانند سازی و تشابهات را نه برای فرار از 

چرا  پروراندیمبیماری بلکه برای مستحیل شدن در بیماری 

که بیماری عصبی را  دانستیمپروست خود به خوبی »که 

که عمل گرایان و به شمار آورد  ییهایماریب ٔ  از زمره شدینم

یم «بیرون از ماده»را  هاآنطرفداران دیدگاه مکانیکی، 

. برای پروست، همه دندیخندیمو بر تقدم روان بر تن  دندینام

، بلکه برای آن بکار گرفته هاوسواسچیز نه برای درمان برخی 

که چنین درمانی نیروی او به عنوانی یک اندیشمند،  شدیم

« آن را بزداید. یهانقصیک نویسنده، را افزایش دهد و 

 جووانی ماکیا؛ دیباچه کتاب طرف خانه سوان ر نشر مرکز()

که راوی در  رودیمو این همانند سازی ها تا جایی پیش 

 (اشیواقعیعنی خود غیر سوان )آرزوی اینکه بیشتر شبیه 

 :سوزدیمود ش

اما آقای سوان، در کوشش برای اینکه شبیه او شوم همه »

 را بکشم و امینیبکه  گذشتیموقتم در سر میز به این 

 

احترام و توجه به خاطر جانشین 

خلف مرحوم سوان بودن، احترام و 

 توجه به خاطر بیماری عصبی راوی.
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« چون سوان طاس باشم. خواستیمبه ویژه دلم .« شودیماین بچه عقل از سرش پریده، بیریخت »: گفتیمچشمانم را بمالم. پدرم 

 ر نشر مرکز( 539طرف خانه سوان، صفحه )

 کندیمکه گرچه همیشه دستیابی به او محتمل جلوه  شودیمشگرفی  ٔ  حادثهو حتی فراتر دیدن و دستیابی به سوان )خود( چنان 

و باورهای نادرست را که سوان  هانیتلقو در پس این جستجو اما همچنان دور است چرا که بایست برای رسیدن به او، خود را کاوید 

 :هاستیماریبنیز خود یکی از این تصاویر مجازی است را کنار راند تا بتوان به منطقی رسید که عالج 

بود که  با کسانی که با من رفت و آمد داشتند، و این که در هر روزی این احتمال اشییآشناکه  آمدیمبه نظرم چنان بی همتا »

یمکارهایی  ٔ  . و یک بار که مادرم همچون هر شب سر میز شام دربارهآمدیمبتوان او را تصادفی در خیابان دید، به نظرم شگفت آور 

، در «کارتیه در قسمت چتر کی را دیدمر سوان تروآراستی، می دانید در فروشگاه »که بعدازظهری کرده بود، با گفتن همین که  گفت

 (539همان، ص )« که برای من چون برهوتی بی رنگ و بو بود گل اسرارآمیزی شکوفانید. شیهاگفته ٔ  میانه

 یهانیتلقر آیا نه اینکه سوان نقش همان باورها و کندیمچرا سوان برای راوی شگرف و اسرارآمیز و تا حدودی دست نیافتنی جلوه 

در کتاب دوم که ژیلبرت دختر سوان وی را از بی عالقگی پدرش )ت ماجرا نادرست را برعهده دارد که راوی با مواجه شدن با حقیق

که  کندیم( دست به درمان خود می زند و داستان را نه از دید یک انسان آشفته ذهن بلکه منطقی روایت کندیمنسبت به او آگاه 

 ■رباشدیمشدن در عمق وجودی خویش  ژرف اندیش وی و غرق ٔ  جهینتگویی منطقی شدنش نیز 
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 «برندگان جایزه پولتزر» معرفی  
 «سمیه سیدیان» ؛«برنارد ماالمود» 
 

 1914او در بیست وشش آوریل سال 

میالدی، در شهر بروکلین نیویورک در 

ماالمود که  شد. ای یهودی متولدخانواده

روسی است، در بیشتر آثارش  اصالتاً

تالش انسان برای رویارویی و غلبه بر 

 .کندیممشکالت را بازگو 

 :(رماناو )آثار 

یک زندگی / (1957) اریدست/ (1952) استعداد طبیعی

زندگی در / (1971) نینشاجاره/ (1966) تعمیرکار/ تازه

 / (1979) دوبلین

 مجموعه داستان:

 (1958) چلیک معجزه

 (1963) هاست(ها اول )تقدم با احمقاحمق

 آثاری که از او به فارسی ترجمه شده است:

تاج »، «قهرمانان واقعی»، «خوردگان بزرگفریب»

آثاری هستند که از ماالمود به فارسی « فروشنده»، «اینقره

با  «های خدمتکارکفش»اند. مجموعه داستان ترجمه شده

های این ای از داستانکه گزیده امیرمهدی حقیقت ترجمه

 .منتشر شد 1393نویسنده است در سال 

بر رمانهای برنارد ماالمود نویسنده قرن  که ایمطالعه

باشد. فصل اول با شامل سه فصل می انجام گرفت،نوزدهم 

در مورد توجه عمدی ماالمود به  "نمایش شخصیت"عنوان 

کند و طی آن به بررسی سازی بحث میشخصیت

پردازد. ماالمود از رسوم متد های عمده چند رمان میشخصیت

رده و توجه اصلی خود را به اول معاصران خود پیروی ک

اشخااص داستانش معطوف داشته است. وی اشاره کرده که 

نامه شخصیت است که نمایش"مبارزه اصلی برای نویسنده 

 "محیط اثر". فصل دوم رساله با عنوان "کندخود را کامل می

به بررسی محیط اجتماعی فیزیکی و حساس داستان ماالمود 

 داستانش را تحت شرایط محیطی پردازد. ماالمود قهرمانمی

بار و با حضور اشخاص داستان فالکت بار که با محیطهای غم

شود در بوته آزمایش ناخوشایند و زشت ثانویه تشدید می

گذارد. محیط خاارجی قهرمانان ماالمود روح آنها را می

العمل مثبت آنها در مواجهه با محبوس کرده در عکس

 یک  ریتأثاست و در واقع محیط های فیزیکی نهفته ناراحتی

 

 

آوردهای برزخ را دارد که آنها را برای رسیدن به دست

نظر ماالمود ثابت کند. بدین وسیله این نقطهاخالقی تصفیه می

شود که موقعیت اخالقی در دسترس کسانی است که با می

 "طنز عشق"کنند. فصل سوم با عنوان جدیت آنرا دنبال می

شاقی است که در رمانهای ماالمود وجود  ای به فضایاشاره

آید که طنز عشق است. عشق دارد و از طنز مداومی بوجود می

نویددهنده رستگاری برای  اش بجزکه در تمام زمانهای عمده

باشد در همان حالت موجب بدبختی آنها اشخاص داستان می

شود. عشق ماالمود یک مرحله سخت است و او معتقد می

 .مانند یک الهام حیاتی استاست که عشق ه

عنوان مجموعه داستانی از ماالمود « خدمتکار یهاکفش»

 1997 سال در و نوشت کوتاه داستان 65 و رمان 8 اواست؛ 

 چاپ به ایصفحه 629 مجموعه یک در را هایشداستان

 جایزه برنده خود، هنری زندگی سال 37 طول در وی. رساند

دیگری از جمله جایزه پولیتزر وایز متعدد ج و شد آمریکا ملی

و مدال طالیی را برای یک عمر دستاورد هنری از سوی 

داستان  ٔ  نهیزماو در  .آکادمی ملی هنر و ادبیات دریافت کرد

کوشش چشمگیر و مداوم داشت به همین جهت کارهای او 

 تعمیر کار“جوایز مختلف شد. از جمله به کتاب  ٔ  برندهاغلب 

ملی کتاب تعلق  ٔ  زهیجاپولیتزر و  ٔ  زهیجا 1967او در سال 

بشکه سحر “کوتاهش به نام  یهاداستانگرفت و مجموعه 

 .ملی کتاب شد ٔ  زهیجا ٔ  برندهنیز  آمیز

کوتاه ماالمود را به  یهاداستانپری منصوری برخی از 

 .فارسی ترجمه کرده است

های عناوین مهمترین رمان« کارساز»و « استعداد طبیعی»

که در سال « دالل»ری از وی با عنوان وی است. رمان دیگ

منتشر شد توانست جایزه پولیتزر و جایزه ملی کتاب  1966

آمریکا را به خود اختصاص دهد. پس از درگذشت این 

اندازی شد که به نویسنده جایزه قلم برنارد ماالمود به نام او راه

 .شوددر واشنگتن اداره می فاکنرقلم  ادیبن لهیوس

 نسل  مساله این داستان، «تابستان یهایخواندن»در 

 فقط که آمریکاست آرمان بدون و کارهبی و منفعل جوان

 همین. است دیگران ذهن در خود تصویر چگونگی شاندغدغه

 که دروغی رغم به اصلی شخصیت که شودمی باعث نگرانی

 دیگران برداشت که این برای گفته، خود کردن مطالعه درباره

 ■ .آوردوی میر مطالعه به نکند، خراب خود از را
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 «کافکا در کرانه» رمانیادداشتی بر  
 «سعید زمانی» ؛«هاروکی موراکامی»نویسنده  

 
در ایران هاروکی موراکامی با رمان کافکا در کرانه به شهرت 

تا کنون این رمان به چاپ  1386رسید. پس از چاپ اول در سال 

نهم رسیده است. یعنی سالی یکبار تجدید چاپ با شمارگان 

که سرانه مطالعه به شدت  میانگین دو هزار نسخه. در کشوری

پایین است، فروش رفتن هجده هزار نسخه از یک رمان از 

نویسنده ای ژاپنی این نوید را به خواننده فارسی زبان می دهد 

که احتماال با اثر خوش خوانی روبرو می شود؛ و به یقین نیز این 

چنین است. رمان کافکا در کرانه رمانی به شدت عمیق، 

از سواالت فلسفی ای است که انسان متفکر از آغاز روانشنانه و پر 

خلقت به آن می اندیشد. بارزترین ویژگی این پایانش است؛ اگر 

گزافه نباشد، پایان این رمان را می شود آغاز تفکر و تعقل تفسیر 

و تعبیر کرد. روژه مارتن دوگار نویسنده ی رمان شهیر خانواده 

گرفتن جایزه نوبل خطابه تیبو در مورد اینگونه رمان در زمان 

این این چنین ایراد کرده است: ))رمان نویس واقعی کسی است 

که می خواهد همواره در شناخت انسان پیشتر برود و در هریک 

از شخصیت هایی که می آفریند زندگی فردی را آشکار کند، 

یعنی نشان دهد که چگونه هر موجود انسانی نمونه ای است که 

د شد. به گمان من، اگر رمان نویس بخت هرگز تکرار نخواه

جاودانگی داشته باشد به یمن کمیت و کیفیت زندگی های 

منحصر به فردی است که توانسته به صحنه بیاورد. ولی این به 

تنهایی کافی نیست. رمان نویس باید زندگی کلی را نیز حس 

کند، باید اثرش نشاندهنده ی جهان بینی خاص او باشد.(( بر 

از مقدمه رمان خانواده تیبو، اثر روژه مارتن دوگار ترجمه گرفته 

 ابوالحسن نجفی از انتشارات نیلوفر.

پیرنگ این رمان چنین است: کافکا تامورا پسری پانزده ساله 

از خانواده و پدر خود فرار می کند تا به دنبال خواهر و مادر خود 

ی شود بگردد. در این فرار اودیسه وار با شخصیت هایی آشنا م

که عمق و معنای زندگی برای کافکا تامورا عوض می کنند؛ به 

نوعی جهان بینی این شخصیت با شخصیت های عمیقی که به 

آنها برخورد می کند عوض می شود. در برخی مثل های 

روانشناسانه آمده، اگر چهار نفر دوست درسخوان داشته باشی، تو 

دار داشته باشی، تو پنجمین خواهی بود، اگر چهار نفر دوست پول

پنجمین خواهی بود، اگر چهارنفر  دوست احمق داشته باشی، تو 

نیز پنجمین خواهی بود و الی آخر. کافکا تامورا نیز چنین است، 

او نیز به خاطر شخصیت های عمیق و متفکری که با آنها برخورد 

می کند به خصوص اوشیمای کتابدار، او نیز انسانی عمیقی می 

ا، کافکا را برای اینکه پناهی در فرار دهد، به کلبه ی شود. اوشیم

 جنگلی اش می برد. در کلبه جنگلی کافکا مجبور می شود چند 

 

روزی را تنها بگذراند؛ این تنهایی و آشتی با طبیعت روح 

کافکا را جال می بخشد. در قسمت موازی داستان با پیرمردی به 

ه ای که در کودکی در نام ناکاتا آشنا می شویم که به سبب حادث

یک اردوی یک روزه مدرسه برایش اتفاق افتاده، دچار عقب مانده 

گی ذهنی میشود. به سبب این عقب مانده گی وی توانایی 

صحبت با گربه های پیدا میکند؛ همچنین توانایی این را دارد که 

باران سازی کند. ماجرای کافکا تامورا و ناکاتا موازی پیش می 

ه در یک پیچشی غیر قابل انتظار به یکدیگر می رسد رود تا اینک

که این اوج هنر نویسندگی هاروکی موراکامی است. دنیایی که 

کافکا در آن زندگی می کند دنیای واقعی و دنیای ناکاتا دنیایی 

خیالی است. موقعیت هایی که ناکاتای عقب افتاده با آن مواجه 

بسیار جالب در رمان می شود و نحوه برخورد با این موقعیت ها 

 تصویر شده است. 

موراکامی در مورد شگرد نوشتنش می گوید: ))این یک جور 

بدیهه نویسی آزاد است. هرگز طرح نمی ریزم. هرگز نمی دانم 

صفحه بعد چگونه از آب در می آید. خیلیها حرفم را باور نمی 

کنند. اما لذت نوشتن رمان یا داستان در همین نکته است، چون 

ی دانم چه اتفاقی می افتد. من به جستجوی نوایی از نوای نم

دیگر هستم. گاهی که شروع می کنم نمی توانم دست بکشم. 

مثل آبی که از چشمه ای بجوشد. بسیار طبیعی و آسان جاری 

 می شود. ((

*اما بازی روزگار به آدم ژرف بینی می دهد و  قسمتی از رمان:

د به رستگاری در سطح به پختگی اش کمک می کند. این ورو

باالتری است، به جایی که می توانی نوع عام تری از امید را 

بیابی. به همین دلیل مردم دوست دارند تراژدی های یونان را 

 امروز هم بخوانند، چون ادبیات کالسیک را نوعی نمونه می دانند.

*ظاهرا به نظر می رسد مردم نمی توانند از راه قول شرف یا 

ستی بدل به روح زنده شوند. برای این کار از مردن عشق یا دو

ناگزیرند. مردم برای وفای به عهد، عشق یا دوستی جان فدا می 

 کنند و فقط به این شرط است که می توانند بدل به روح شوند. 

*در روز تولد پانزده سالگی از خانه می زنم به چاک، به شهر 

زندگی می کنم. دوردستی می روم و در کنج کتابخانه کوچکی 

یک هفته طول می کشد تا با تمام طول و تفضیل وارد این ماجرا 

شوم. پس فقط اصل قضیه را می گویم. در روز تولد پانزده سالگی 

از خانه می زنم به چاک، به شهر دور دستی می روم و در کنج 

کتابخانه ی کوچک زندگی می کنم. به قصه پریان می ماند. اما 

یان نیست. هر آسمان و ریسمانی که دلتان می باور کنید قصه پر

 ■ خواهد ببافید.
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 «برگرنهریسن »بررسی داستان  
 «ریتا محمدی»؛ «کورت وونه گات جونیور»اثر 

 

 مترجم: علی رضا میراسداهلل

باآلخره همه با هم برابر شدند. البته فقط در برابر خداوند 

و قانون مساوی نبودند، از هر نظرکه فکرکنید با هم برابر 

از دیگری نبود. هیچ کس از  ترهوشبودند. هیچ کس با 

یا  ترفیضعدیگری بهتر و زیباتر نبود. هیچ کس از دیگری 

و یازدهمین،  نبود. و تمام این برابری، نتیجه دویست ترعیسر

 ٔ  هیاصالحدویست و دوازدهمین و دویست و سیزدهمین 

کل  ٔ  کنندهقانون اساسی و مراقبت دائمی مأموران متعادل 

 ایاالت متحده امریکا بود.

هرچند هنوز خیلی چیزها برای درست 

زندگی کردن کافی نبود. برای مثال مردم 

این بودند که چرا  ٔ  وانهیددر ماه آوریل 

ست در این ماه مرطوب بود در بهار نبود.

که مردان اچ جی، جرج و پسر چهارده 

 هزل برگرن را خالص کردند. ٔ  ساله

آن واقعه یک فاجعه بود، اما جرج و هزل چندان هم 

. هزل از هوش کاملی برخوردار بود، کردندینمفکر  اشدرباره

ناگهانی و  یهاجانیهبه جز  توانستینمبه این معنی که 

کوتاه به چیز دیگری فکر کند. جرج هم که از هوش باالتری 

 برخوردار بود، همیشه یک رادیوی کوچک در گوشش داشت. 

 ٔ  فرستندهاز نظر قانونی باید آن رادیو را که موجش روی 

دولت بود، همیشه با خود حمل کند. هربیست ثانیه یک بار، 

، که شدیمصدای گوشتخراش بلندی از فرستنده بلند 

 استفاده نکنند. شانیمغزامثال جرج از امواج  ییهاآدم

هزل  یهاگونه. روی کردندیمجرج و هزل تلویزیون تماشا 

برای چه گریه  آمدینم، اما یادش شدیمقطرات اشک دیده 

تلویزیون چند بالرین در حال رقص  ٔ  صفحهروی  کرده بود.

 بودند.

ثل وقتی که صدای صدای زنگ اخبار در سر جرج پیچید. م

 ، سرش تیرکشید.دیآیمدزدگیر خانه برای سارق به صدا در 

 «این رقص واقعاً زیباست.»هزل گفت: 

 «هانر»جرج گفت: 

 ، زیباست.گمیماین رقص رو  -

جرج در حالی که سعی کرد خیلی به بالرین ها فکر نکند 

خیلی هم خوب نیستن. به هرحال بهتر از بقیه »گفت: 

 «کار رو می کنن، نیستن.کسایی که این 

محکم بسته بودند و به  یاپارچهکمرشان را با  هاآن

ینمماسک زده بودند، طوری که هیچ کس  شانیهاصورت

یمحالتِ چهره یا وقاری که هنگام حرکات به خود  توانست

را ببیند و زیبایی آن را تشخیص دهد. جرج داشت با  دادند

نباید نقصی داشته  هاآن که شاید کردیماین فکر بازی بازی 

 باشند.

، اشیگوشاین فکر دور نشده بود که صدای  خیلی از

جرج از شدت رنج لرزید. همان طور  افکارش را به هم ریخت.

 بالرین ها این کار را کردند.که دوتا از هشت 

هزل لرزیدن جرج را دید. با وجودی 

که از نظر روحی نقصی نداشت، اما باید 

که آخرین صدایی که شنیده  دیپرسیم

 بود چه بود که او را لرزاند.

انگار کسی با چکش به ته یه  -

 شیر ضربه بزنه. ٔ  شهیش

شنیدن صداهای  کنمیمفکر »هزل با حسادت گفت: 

چیزایی که  ٔ  همهمتفاوت باید خیلی جالب باشه. منظورم 

 «اونا کار گذاشتن و تدبیرکردن.

 اوهوم. -

کل بودم، می  ٔ  کنندهمن یه متعادل  آگهاما »هزل گفت: 

در واقع او خیلی به متعادل « رکردمیمدونستی که چی کار 

میده کل شبیه بود، زنی که دایانا مون گِلمپِرس، نا ٔ  کننده

من دایانا مون گلمپرس بودم، ناقوس کلیسای  آگه»شد. 

یمفقط ناقوس روتکون  -آوردمیمرو به صدا در  هاکشنبهی

 «. یه نوع ادای احترام به مذهب.دادم

 فقط ناقوس بود، می تونستم این طور فکر کنم. آگه -

با  کنمیم. فکر میکردیمشاید واقعًا صدا شونو بلند  -خوب -

 خوبی باشم. ٔ  کنندهی تونستم متعادل این کار م

 بهتر از هرکس دیگه ای. -خوب ٔ  کنندهیه متعادل  -

 رکنمیمکه من بهتر از معمول، این کار رو  داندیمکی  -

 درسته. -

جرج کم کم داشت به پسر ناهنجارش، هریسن، که حاال 

، اما بیست و یک اسلحه روی کردیمدر زندان بود فکر 

 کار بازداشتند.سرش او را از این 

 اون پسر! اون پسر تنبل و احمق بود. نبودر -

 سرخِ جرج  یهاچشمبه قدری احمق و تنبل بود که از 

 

شنیدن صداهای  کنمیمفکر »

متفاوت باید خیلی جالب باشه. 

چیزایی که اونا کار  همهمنظورم 

 «گذاشتن و تدبیرکردن.
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 اشک جاری شد.

دونفر از آن هشت بالرین پخش زمین استودیو شدند، در 

 .خوردندیمرا فرو  خشمشانحالی که ناراحتی و 

ناپه . چرا روی کایرسیمخیلی خسته به نظر »هزل گفت: 

زنبور  ٔ  شونهو کیفتو رو بالش نمی ذاری اون  یکشینمدراز 

برزنتی سنگینی که دور گردن جرج بسته  ٔ  سهیکبه « عسل.

 .کردیمشده بود اشاره 

یه لحظه اینو از گردنت باز کن. من نه این که برای یه »

 .«دهمینملحظه تو با من برابر نباشی اهمیت 

مهم نیس. من دیگه »جرج وزنِ کیسه را با دستش سنجید.  

 «. جون دیگه جزیی از من شده.کنمینموزنشو حس 

می تونستیم  آگهخیلی خسته شدی، داری از پا می افتی،  -

بیرون  هاگلولهیه سوراخ ایجاد کنیم و بذاریم یه کم از اون 

  بریزن. فقط چندتا.

ان، و دوهزار دالر زند رمیمبرای هر کدومشون دو سال  -

 .کنمینم، نه این معامله رو شمیمجریمه 

که هر وقت از سرکار می  نهیآمنظورم  -

 -یای خونه، فقط چندتا از اونا رو کم کنی

وقتی این جا هستی که با کسی رقابت 

 . فقط کنارشون می ذاری.یکنینم

به اونا شک کنم، بقیه هم شک  آگه -

ک قرون وسطی که همه با می کنن و دوباره به دوران تاری

برمی گردیم. تو که اینو  کردنیمو رقابت  دنیجنگیمهم 

 خوایرنمی خوای. می

 نه. از جنگیدن و رقابت متنفرم. -

به محض این که مردم شروع به  یکنیمبفرما. فکر  -

 ، سر جامعه چی می اومدرکردنیمنقص قانون 

از پس جواب آن سؤال بر آید. جرج  توانستینماگر هزل 

کسی نبود که به آن جواب بدهد. صدای آژیر در سرش 

 .شدیمخاموش 

 «فکر کن! همشون یه دفه از بین برن.»هزل گفت: 

 «چیر»جرج با کمی مکث گفت: 

 جامعه، همونی نیس که تو گفتیر -

 کی می دونهر -

خبر روی  ٔ  هیاطالعتلویزیون ناگهان قطع شد و  ٔ  برنامه

اول مشخص نبود که گوینده،  ٔ  وهلهصفحه ظاهر شد در 

یمکه در اعالن خبر دچار من من  هاندهیگو ٔ  همهمثل 

بگوید. اما بعد از مدتی که  خواهدیم، چه خبری را شوند

 «، آقایان.هاخانم»سعی کرد برهیجانش فاق شود، گفت: 

اما باآلخره تسلیم شد و اطالعیه را به یکی از بالرین ها داد 

 تا او خبر بخواند.

اون سعی کرد کارشو به نحو احسن انجام »هزل گفت: 

 «بده، برای همین برای تالشش پاداش خوبی می گیره.

او باید خیلی خوشگل باشد، « ، آقایان.هاخانم»بالرین گفت: 

چون ماسکی که به صورتش زده بود خیلی ترسناک و 

رین ها با بال ٔ  هیبقفهمید که او از  شدیممخوف بود. راحت 

کیف  ٔ  اندازهاست، چون وزن کیفش به  ترنیسنگوقارتر و 

 مردها سنگین بود.

ابتدا از صدایش عذر خواهی کرد. صدایی که برای یک زن 

داشت. او  یاقاطعانهخیلی خشن بود. هر چند لحن گرم و 

و سعی کرد صدایش را طوری صاف کند « ببخشید.»گفت: 

 که کسی نتواند با او رقابت یا تقلید کند.

هریسن »با صدای نسبتًا بلندی شبیه فریاد، ادامه داد: 

له که به جرم توطئه در سرنگونی دولت برگردنِ چهارده سا

مظنون است، از زندان فرار کرده. او 

بسیار باهوش، نابغه و قلدر است و باید 

 «خیلی خطرناک باشد.

عکسی که پلیس از او گرفته بود ابتدا 

سروته و سپس کج و سپس به نحو 

تلویزیون ظاهر شد.  صفحهدرست روی 

 ریسن برگرن.یک عکس تمام قد، نزدیک به دو متر از ه

دیگر هریسن صورت متهور و دلیر او را به خوبی  یهاعکس

 .دادیمنشان 

از کیف او بیندازد.  ترنیسنگکیفی  توانستینمهیچ کس 

جی بود، یک رادیوی کوچک  -از مردان اچ تریقوبسیار 

بزرگی را  یهایگوشامواج مغزش،  ٔ  کنندهبرای متعادل 

روی گوشش گذاشته بود. عینک قطوری هم به چشم داشت. 

، بلکه انگار یک دادیمعینکی که او را نه تنها نیمه بینا نشان 

 .کردیمسردرد همیشگی او را تهدید 

های زنجیر از همه جای بدنش آویزان بود. مثل وقتی تکه

، اما هریسن کنندیمکه نظامیان سرباز مناطقی را زنجیر 

ی هیکل تر از آن بود که آن زنجیرها او را از پای در قو

آوردند. چون او در تمام عمرش بارهای زیادی را حمل کرده 

 بود.

خوبش را خنثی کنند  ٔ  چهرهجی برای این که  -مأموران اچ

از او خواسته بودند که همیشه یک توپ پالستیکی قرمز را 

 یهادندانروی دماغش بگذارد و ابروهایش را بتراشد و 

 سفیدش را یکی در میان سیاه کند.

عکسی که پلیس از او گرفته بود 

ابتدا سروته و سپس کج و سپس به 

تلویزیون  صفحهنحو درست روی 

 ظاهر شد.
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یمتکرار  -کردیداگر او را می دیددید، نمی»بالرین گفت: 

 «کردید تحریکش کنید.کردید، سعی نمینمی کنم

 صدای جیغ مانندی لوالی دری در حال از جا درآمدن، آمد.

جیغ و فریاد بهت و حیرت استودیوی تلویزیون را فراگرفت. 

و پایین پرید، بار روی صحنه باال چندینگرن بعکس هریسن

 رقصید.انگاربا آهنگ زلزله می

او هم  خانهجرج برگرن بالفاصله متوجه زلزله شد، چون 

 .خوردیمبا همان ضرب آهنگ تکان 

 خدای من! اون باید هریسن باشه. -

درک او از این صحنه مثل صدای برخورد محکم و شدید 

 یک ماشین بود.

را باز کند، عکس  شیهاچشماره وقتی توانست دوب

هریسن رفته بود. نفس و وجود هریسن صحنه را پرکرده 

بود. هریسن با سنگینی و چکاچکاک زنجیر وسط صحنه 

 در استودیو هنوز در دستش بود.  ٔ  رهیدستگایستاد. 

فنی، نوازندگان و گویندگان از ترس  یهاکارشناس، هارقاص

یمپشت او زانو زده و انتظار مرگ را 

 .دندیکش

من امپراطور هستم، »هریسن فریاد زد: 

می شنوین من امپراطورم! همه باید بدون 

در « اطاعت کنن! گمیممعطلی هرچی 

حالی که پایش را روی زمین کوبید، این را 

 گفت.

لنگ لنگان در « حتی وقتی که این جا وایستادم.»نعره زد: 

 حالی که هنوز زنجیر به پاهایش بود.

قانون گذار هستم. وایسید نگاه کنید  نیرتبزرگمن » 

 .«کنمیمببینید چطوری این کارو 

اش را که دست کم چهار هریسن بندهای متعادل کننده

هزار کیلوگرم وزن داشت، مثل یک تکه کاغذ خیس پاره 

 بندهای فلزی هریسن نقش زمین شدند. کرد.

زنجیر انداخت و سرش را  یهاقفلانگشت شستش را زیر 

کرفس خرد شدند. هریسن  یهاساقهرد. بندها مثل آزاد ک

 گوشی و عینکش را هم به دیوار کوبید.

توپ قرمز پالستیکی روی دماغش را هم پرت کرد و مثل 

 خدای رعد و برق صورت جسور و متهورش را نمایان کرد.

حاال »نگاه کرد و گفت:  دندیلرزیمبه کسانی که از ترس 

بذارین اولین زنی که جرأت می رو انتخاب کنم.  امملکهباید 

 «من باشه. ٔ  ملکهکنه روی پاهاش بلند شه، 

به سبکی یک  هارقاصگذشت و بعد یکی از  یالحظه

 پنبه از جایش بلند شد.

آخر را هم از گوشش  کنندهفلزی متعادل  قطعههریسن 

فیزیکی دختر را هم از  کنندهکند و با دقت زیاد متعادل 

گوشش جدا کرد و سرانجام ماسکش را از روی صورتش 

 برداشت.

 کور کورانه زیبا بود.

حاال باید »گفت:  گرفتیمهریسن در حالی که دستش را 

دستور داد: « معنیِ حقیقی رقص رو به همه نشون بدیمر

 «بنوازین!»

یسن برگشتند. هر شانیهایصندلنوازندگان با تقالی زیاد به 

برداشت و رو به  شانیهاگوشرا از  هاآن یهاکنندهمتعادل 

بهترین را بزنید. شما را بارن، دوک کنت لقب »گفت:  هاآن

 «خواهم داد.

نوازندگان شروع به نواختن کردند. شروع خوبی داشتند 

اما به مرور سبک، احمقانه و خطا زدند. اما هریسن گردن 

را مثل گربه گرفت و بیرون انداخت. و با  هاآندوتا از 

 سنگینی به صحنه برگشت.

نوازندگان دوباره شروع کردند و این 

قبل زدند.  ٔ  دفعهبار بسیار بهتر از 

با دقت به موسیقی  اشملکههریسن و 

 قلبشانو انگار ضربان  کردندیمگوش 

 .شدیمهر لحظه با آن آهنگ و هم سو 

پا  یهاپنجهرا روی  وزنشان

 انداختند.

هریسن دست بزرگش را دور کمر باریک دختر انداخت و 

را حس کند. و پس از حس شادمانی و  اشیوزنگذاشت بی 

 غرور در هوا معلق شدند.

قوانین زمین، بلکه از نیروی جاذبه و حرکت رها نه تنها از 

و با  دندیچرخیم، دنیرقصیم، خوردندیمچرخ  شدند.

 .رفتندیمشادمانی به این طرف و آن طرف 

 .کردندیممثل آهوی کوهی روی ماه جست و خیز 

سقف استودیو نزدیک به بیست متر بود، اما با هر جست 

آن را  خواستندیم. انگار شدندیمانگار به آن نزدیک 

 همدیگر را بوسیدند. هاآن ببوسند.

نیروی جاذبه خنثی شده بود و نیروی عشق و آرزوی پاک 

 و صادقانه جای آن را گرفته بود.

 نزدیک سقف بار دیگر همدیگر را بوسیدند. هاآن 

کل، خانم دایانا مون گلمپرس، با دو  ٔ  کنندهاما بعد متعادل 

مسلسل خودکار به استودیو آمد. دوبار شلیک کرد، امپراطور 

 و ملکه پیش از این که به زمین برسند، کشته شدند.

را پر کرد. این  اشاسلحهدایانا مون گلمپرس یک بار دیگر 

را  شیهاچشموقتی توانست دوباره 

باز کند، عکس هریسن رفته بود. 

نفس و وجود هریسن صحنه را 

 پرکرده بود.
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کرده بود و گفت ده ثانیه مهلت دارند  آربار قصد نوازندگان 

در همین  را دوباره نصب کنند. شانیهاکنندهکه متعادل 

 لحظه المپ تلویزیون برگرن سوخت.

 هزل سعی کرد جرج را تسکین دهد.

اما جرج به آشپزخانه رفت تا کمی آب بیاورد. ساکت شده 

بود. صدای گوشی او را از بهت بیرون آورد، نشست. رو به 

 «ریکنیمداری گریه »هزل گفت: 

 آره. -

 برای چیر -

 دم نیس. اتفاق بدی برای تلویزیون افتاد.یا -

 چی بودر -

 تو سَرَم با هم قاتی شده. اشهمه -

 نارحتی ها رو فراموش کن. -

 .کنمیمهمیشه این کار رو  -

 آفرین دختر خوب. -

به خودش لرزید. صدای گلوله د 

 .دیچیپیمرگوشش 

 هی این یکی محشر بود. -

 می تونی دوباره بگیر -

 توانستم، این یکی محشر بود.هی  دوباره  -

 

 بررسی داستان

 راوی: اول شخص -1

 مثال:

باآلخره همه با هم برابر شدند. البته فقط در برابر 

خداوند و قانون مساوی نبودند، از هر نظرکه فکرکنید 

از دیگری نبود.  ترهوشبا هم برابر بودند. هیچ کس با 

هیچ کس از دیگری بهتر و زیباتر نبود. هیچ کس از 

نبود. و تمام این برابری،  ترعیسریا  ترفیضعدیگری 

نتیجه دویست و یازدهمین، دویست و دوازدهمین و 

قانون اساسی و  ٔ  هیاصالحدویست و سیزدهمین 

کل ایاالت  ٔ  کنندهمراقبت دائمی مأموران متعادل 

 د.متحده امریکا بو

هرچند هنوز خیلی چیزها برای درست زندگی 

کردن کافی نبود. برای مثال مردم در ماه آوریل 

 این بودند که چرا بهار نبود. ٔ  وانهید

 محور معنایی داستان چیست؟ -2

مسئول  هاقدرتگیر افتاده که  یاچرخهانسان در 

را  هاآنگرداندن آن هستند و به هر شکل که بخواهند 

، ممکن است این چرخه به جنگ و کنندیمهدایت 

 خونریزی و یا به جنگ تجاری و تبلیغاتی بدل شود. 

جهان دیگر جای امنی نیست حتی اگر او به ظاهر در زیر 

سقفی به تماشای تلویزیون نشسته باشد. آزادی به طرز 

 .هاستقدرتفجیعی تحت کنترل 

 مثال اول:

از نظر قانونی باید آن رادیو را که موجش روی 

دولت بود، همیشه با خود حمل کند.  ٔ  فرستنده

هربیست ثانیه یک بار، صدای گوشتخراش بلندی از 

امثال جرج از  ییهاآدم، که شدیمفرستنده بلند 

 استفاده نکنند. شانیمغزامواج 

یمجرج و هزل تلویزیون تماشا 

هزل قطرات اشک  یهاگونه. روی کردند

برای چه  آمدینم، اما یادش شدیمدیده 

 گریه کرده بود.

تلویزیون چند بالرین در  صفحهروی 

صدای زنگ اخبار در  حال رقص بودند.

سر جرج پیچید. مثل وقتی که صدای 

، سرش دیآیمدزدگیر خانه برای سارق به صدا در 

 تیرکشید.

 «این رقص واقعاً زیباست.»هزل گفت: 

 «هانر»جرج گفت: 

 ، زیباست.گمیماین رقص رو  -

ها جرج در حالی که سعی کرد خیلی به بالرین 

خیلی هم خوب نیستن. به هرحال »فکر نکند گفت: 

 «بهتر از بقیه کسایی که این کار رو می کنن، نیستن.

 مثال دوم:

کل  ٔ  کنندهمن یه متعادل  آگهاما »هزل گفت: 

در واقع او « رکردمیمبودم، می دونستی که چی کار 

کل شبیه بود، زنی که  ٔ  کنندهخیلی به متعادل 

من دایانا مون  آگه»نامیده شد. دایانا مون ِگلمپِرس، 

رو به صدا  هاکشنبهیگلمپرس بودم، ناقوس کلیسای 

. یه نوع دادمیمفقط ناقوس روتکون  -آوردمیمدر 

 «ادای احترام به مذهب.

فقط ناقوس بود، می تونستم این طور فکر  آگه -

 کنم.

. فکر میکردیمشاید واقعاً صدا شونو بلند  -خوب -

خوبی  ٔ  کنندهبا این کار می تونستم متعادل  کنمیم

 باشم.

بهتر از هرکس دیگه  -خوب ٔ  کنندهیه متعادل  -

 ای.

تلویزیون چند بالرین  صفحهروی 

صدای زنگ  در حال رقص بودند.

اخبار در سر جرج پیچید. مثل وقتی 

که صدای دزدگیر خانه برای سارق 

 ، سرش تیرکشید.دیآیمبه صدا در 
 



 

 1397 مردادماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی نود و ششم  شماره    46

یمکه من بهتر از معمول، این کار رو  داندیمکی  -

 رکنم

 درسته. -

جرج کم کم داشت به پسر ناهنجارش، هریسن، 

، اما بیست و یک کردیمکه حاال در زندان بود فکر 

 و را از این کار بازداشتند.اسلحه روی سرش ا

  مثال سوم:

خبر  هیاطالعتلویزیون ناگهان قطع شد و  برنامه

اول مشخص نبود که  وهلهروی صفحه ظاهر شد در 

که در اعالن خبر دچار  هاندهیگو همهگوینده، مثل 

یم، چه خبری را شوندیممن من 

بگوید. اما بعد از مدتی که سعی  خواهد

کرد برهیجانش فاق شود، گفت: 

 «، آقایان.هاخانم»

اما باآلخره تسلیم شد و اطالعیه را 

به یکی از بالرین ها داد تا او خبر 

 بخواند.

سیاه، علمی طنز"ویژگی داستان -3

 است. "تخیلی

نگاه انتقادی روای نسبت به جامعه مدرن و نگاهی 

هجو آمیز به علم دارد گرچه علم امروز باعث 

را به سمت  هاآناما  هاستانسانپیشرفت 

 .دهدیماضمحالل سوق 

 مثال اول:

دیگر هریسن صورت متهور و دلیر او را  یهاعکس

 .دادیمبه خوبی نشان 

از کیف او  ترنیسنگکیفی  توانستینمهیچ کس 

جی بود، یک  -از مردان اچ تریقوبیندازد. بسیار 

امواج مغزش،  ٔ  کنندهرادیوی کوچک برای متعادل 

بزرگی را روی گوشش گذاشته بود. عینک  یهایگوش

قطوری هم به چشم داشت. عینکی که او را نه تنها 

، بلکه انگار یک سردرد دادیمنیمه بینا نشان 

 همیشگی او را تهدید

 .ردکیم 

زنجیر از همه جای بدنش آویزان بود.  یهاتکه

یممثل وقتی که نظامیان سرباز مناطقی را زنجیر 

، اما هریسن قوی هیکل تر از آن بود که آن کنند

زنجیرها او را از پای در آوردند. چون او در تمام 

 عمرش بارهای زیادی را حمل کرده بود.

ا خوبش ر ٔ  چهرهجی برای این که  -مأموران اچ

خنثی کنند از او خواسته بودند که همیشه یک توپ 

پالستیکی قرمز را روی دماغش بگذارد و ابروهایش را 

سفیدش را یکی در میان سیاه  یهادندانبتراشد و 

 کند.

 -دیکردینماگر او را می دیددید، »بالرین گفت: 

تحریکش  دیکردینم، سعی دیکردینم کنمیمتکرار 

 «کنید.

 مثال دوم:

شنوین من امپراطور هستم، می»هریسن فریاد زد: 

من امپراطورم! همه باید بدون 

« اطاعت کنن! گمیممعطلی هرچی 

در حالی که پایش را روی زمین 

 کوبید، این را گفت.

حتی وقتی که این جا »نعره زد: 

لنگ لنگان در حالی که « وایستادم.

 هنوز زنجیر به پاهایش بود.

قانون گذار هستم. وایسید نگاه  نیتربزرگمن » 

 .«کنمیمکنید ببینید چطوری این کارو 

را که دست کم  اشکنندههریسن بندهای متعادل 

چهار هزار کیلو گرم وزن داشت، مثل یک تکه کاغذ 

بندهای فلزی هریسن نقش زمین  د.خیس پاره کر

 شدند.

زنجیر انداخت و  یهاقفلانگشت شستش را زیر 

کرفس خرد  یهاساقهسرش را آزاد کرد. بندها مثل 

 شدند. هریسن گوشی و عینکش را هم به دیوار کوبید

 آیرونی + گروتسک -4

تکنیک آیرونی با بارطنز، که نسبی بودن بیان 

 .آیرونی بین کنایه و طعنه است

 هاقدرتنویسنده با استفاده از آیرونی نقش خشن 

را که دنبال کننده جنگ و خشونت هستند از طریق 

اما به کمک ذهن علمی و « تلویزیون» هارسانه

  .کندیم، بیان هانشانهبه واسطه  هاتیشخصتخیلی 

 مثال اول:

نوازندگان شروع به نواختن کردند. شروع خوبی 

داشتند اما به مرور سبک، احمقانه و خطا زدند. اما 

را مثل گربه گرفت و  هاآنهریسن گردن دوتا از 

 بیرون انداخت. و با سنگینی به صحنه برگشت.

 نوازندگان دوباره شروع کردند و این بار بسیار بهتر از 

من امپراطور »هریسن فریاد زد: 

شنوین من امپراطورم! هستم، می

 گمیمهمه باید بدون معطلی هرچی 

 «اطاعت کنن!
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هر لحظه با آن آهنگ و  قلبشانو انگار ضربان  کردندیمبا دقت به موسیقی گوش  اشملکهقبل زدند. هریسن و  ٔ  دفعه

هریسن دست بزرگش را دور کمر باریک دختر انداخت و گذاشت بی  پا انداختند. یهاپنجهرا روی  وزنشان .شدیمهم سو 

نه تنها از قوانین زمین، بلکه از نیروی جاذبه و  را حس کند. و پس از حس شادمانی و غرور در هوا معلق شدند. اشیوزن

 .رفتندیمو با شادمانی به این طرف و آن طرف  دندیچرخیم، دنیرقصیم، خوردندیمچرخ  حرکت رها شدند.

 :مثال دوم

نزدیک سقف بار دیگر  هاآن نیروی جاذبه خنثی شده بود و نیروی عشق و آرزوی پاک و صادقانه جای آن را گرفته بود.

کل، خانم دایانا مون گلمپرس، با دو مسلسل خودکار به استودیو آمد. دوبار  ٔ  کنندهاما بعد متعادل  همدیگر را بوسیدند.

 ه پیش از این که به زمین برسند، کشته شدند.شلیک کرد، امپراطور و ملک

کرده بود و گفت ده ثانیه مهلت دارند که  آررا پر کرد. این بار قصد نوازندگان  اشاسلحهدایانا مون گلمپرس یک بار دیگر 

 ■ در همین لحظه المپ تلویزیون برگرن سوخت. را دوباره نصب کنند. شانیهاکنندهمتعادل 
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 «خواهد بمیردمردی که نمی» نگاهی به رمان 
 «نعیمه طلوعی اشلقی» ؛«الهام شیروانی شاعنایتی»اثر  
 

نو، اتفاقی است که  یهاوهیشگذر از سنتها و رویکرد به 

اقتصادی اجتماعی و سیاسی، ناگزیر  یهاحوزه ٔ  همهدر 

. در این مسیر باورها و ساختارها و عناصر دهدیمروی 

سنتی، به چالش کشیده و دستخوش تغییرمی شوند. ادبیات 

زنده و پویا محکوم به پذیرفتن  ٔ  دهیپدنیز به عنوان یک 

سنتی است. چنانکه در  یهاوهیشو گریز از  هاینوآور

مختلف نظیر شعر و داستان و رمان نیز شاهد این  یهاحوزه

بمیرد اثر الهام  خواهدینممردی که  رمان .میابودهتغییرات 

تالش برای رهایی از  از یانمونهشیروانی شاعنایتی 

 چهارچوبهای سنتی وخلق اثری نو و متفاوت است.

 ٔ  شهیواند مضمون ،شودیماز اسم کتاب برداشت  همچنانکه

غالب در داستان مرگ است. مرگ اندیشی و مرگ هراسی 

طوالنی  یاسابقهدر ادبیات منظوم و منثور ایران و جهان 

دارد و همواره مورد استقبال گویندگان و سرایندگان بوده 

است. در اساطیر دینی و ملی و تاریخی نیز به این مضمون 

بسیار پرداخته شده است که در متن 

و  شودیمره داستان به آنها اشا

شخصیت مرگ اندیش داستان از آنها 

که اغلب  ریاساط .کندیمالگوبرداری 

دور بشری  یهاگذشتهمربوط به 

حال و هوایی رویاگونه  خود هستند،

و گیل گمش و اسکندر  خضر وسمبلیک وتاویل پذیردارند.

هستند که در جستجوی حیات  یااسطورهشخصیتهای 

 یهاتجربهجاوید هستند و شخصیت داستان سعی دارد از 

آنان بخصوص حضرت خضر که به حیات جاوید دست یافت، 

حوا بعد از  خوانده بودم که یاشنامهینما در بهره بگیرد.

دیدن جسد آهویی که به خاک افتاده بود مفهوم مرگ و 

نیز گویی با مرگ  این داستان تیشخص نیستی را دریافت.

و به  شودیمفرزند و عروسش با این سرنوشت محتوم مواجه 

 توانمیمچاره اندیشی می افتد. چرا باید بروم و چگونه 

اندیشه چنان مثل موریانه به جانش می افتد که  نیا نرومر.

خانواده و شخصیتها  ٔ  هیبقکه  شودیمتبدیل  ییایخولیمالبه 

جایی که در تعقیب رویای  تا .کشدیمرا نیز به دنبال خود 

 کندیمرا وادار  هاآنذهنی و درونی خود و مقابله با طبیعت، 

که نزدیک و مشرف به کوه قاف آرزوهایش است،  یاخانهبه 

و مثل او مجبور شوند آن قاف مجازی را  نقل مکان کنند

 رویاهایشان  است که یاشهیشاعیانی و  یاخانهببینند. مکان 

 

. اما آنها قصد عبور از دیوارها را ندارند کندیم از آن عبور

 و خود را محکوم به اقامت اجباری در توهمات کامران خان و 

. حتی وقتی دامون نیاز به اندکردهدست و پا زدنهای بیهوده 

 که دکتر به منزل آنها بیاید. دهدیمبیمارستان دارد، ترجیح 

در خالل متن  سندهینو عالوه بر تلمیحات داستانی،

هرکجا الزم دانسته، از اشعار کهن و معاصر فارسی نیز بهره 

و تاکید  هاتیذهنکه به نوعی بازتاب  یاشعار جسته است.

که استفاده از تلمیحات و آنجا  از حاالت شخصیتهاست.

، لذا توضیح کندیماشعار به ایجاز و اجتناب از اطناب کمک 

یمبیشتر درمورد تلمیح در خالل متن به نظر غیر ضروری 

این توضیحات را به شکل پانوشت و خارج از  توانیمو  رسد

متن اصلی ارا ئه کرد. همچنین رد پای افکار و ادب عرفانی 

جایی که به عنایت  مانند .میکنیمرا در داستان مشاهده 

و تمام تالشهای بشری در صورت نبودن  شودیماشاره 

 های دیگر که اشاره خواهد شد. ونمونه .ماندیمعنایت عقیم 

حضور صداهای مختلف و  ٔ  واسطهبه 

تغییر راوی، رمان متنی چند صدایی 

. فرصتی که نویسنده به شودیمشناخته 

 ٔ  قصهتا هرکدام راوی  دهدیم هاتیشخص

دید خود باشند. برای  ٔ  هیزاوخود و 

که به رمانهای تک صدایی و  یاخواننده

یمصدای راوی عادت دارد، این شیوه کمی دیریاب به نظر 

. ولی با ورود به متن و تشخیص صداها، جذابیت داستان دیآ

که هرکدام از این  رسدیم. هرچند به نظر شودیمآشکار 

درون و  و کمتر از اندپرداختهصداها بیشتربه توصیف دیگری 

. اندکردهشخصی وذهنیت های خود روایت  یهادغدغه

همچنین از ابزار قدرتمند لحن کمتر استفاده شده است. 

اجتماعی متفاوت،  یهاگاهیپاد با جنسیتها و شخصیتها و افرا

و این اسمها است که  کنندیمهمه با یک لحن صحبت 

 .کندیمتفاوتها را مشخص 

مکان وقوع داستان و صحنه پردازیها کامآل در خدمت اصل 

موضوع است و به باور پذیری فضای تخیلی و غیر واقعی 

اعیانی که دود  قدیمی و یاخانه. کندیمداستان کمک 

 باور کند. خواهدینمقلیان در آن پیچیده و گذشت زمان را 

 ، دیوار دیوار است.اندساختهوجودیکه دیوارها را از شیشه  با

کسی  یبرا حیات جاوید و حفظ موقعیت فعلی، ٔ  دغدغه

است که چیزی ارزشمند برای از دست دادن دارد و به 

 عالوه بر تلمیحات داستانی،

در خالل متن هرکجا الزم  سندهینو

دانسته، از اشعار کهن و معاصر فارسی 

 نیز بهره جسته است.
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مکان باید نمادی از  الجرم عبارت دیگر غم نان ندارد.

اشرافیت باشد، فقط در یک مورد کامران خان از خانه بیرون 

. تاریکی، کوه رودیمآب حیات  ٔ  چشمهمی زند و به دنبال 

قاف، چشمه همه فضاهایی ذهنی هستند که به عینیت 

 یاچشمه. زدن به کوهی که وجود ندارد به دنبال انددهیرس

حیات وقتی که ظلمت  که وجود ندارد و دست یافتن به آب

از راه برسد و هیچ رنگی دیگر در میان نباشد همه روایتی 

دوباره از داستان خضر نبی هستند که در این رمان تمثیل 

و مکانی که وجود خارجی ندارد بستر  واقع شده است

 رویارویی شخصیت قصه با توهماتش شده است.

درهم ریختن زمان خطی وبازگشت های ناگهانی به 

زمانی هم از شگردهای نو است  تأخرگذشته و عدم تقدم و 

که در رمان به کار گرفته شده است وشخصیتهای داستان 

در گذشته و حال و آینده سرگردانند و با اینکه زمان روایت، 

یمزمان حال است، نویسنده شخصیتها را در زمان حرکت 

یمو از این طریق داستان را پیش  دهد

 .برد

همراهی فصلها در طبیعت با فصلهای 

ذهنی آدمهای داستان و گذر از بهار ی 

 و بازگشت دوباره به بهار، هافصلوسیر 

 هم نوعی بیان استعاری از رستاخیز است.

بعضی ازآدمهای داستان نیزحضوری 

نمادین و تمثیلی دارند. کامران خان نماد دنیادوستی و دنیا 

پرستی است. رفتارش در برابر مرگ پسر و عروسش کامآل 

و آشنایی زدایانه است. به جای دست از دنیا دور از انتظار 

شستن و تمنای مرگ، برعکس تازه ماهیت مرگ را درک 

و به جدال برمی خیزد. دامون تمثیل عارفی است که  کندیم

طی  و پس از دهدینمموانع و عشوه گری های دنیا فریبش 

نماد پاکی محض و  رها .رسدیمطریق عشق به مقام فنا 

نورکه ریشه در  ٔ  استعارهبااستفاده از نوراست. نویسنده 

یمتصوف و ادب عرفانی دارد خواننده را به این ادراک 

اتاقش، یک خورشید  یاشهیشدر یکی از دیوارهای  ".رساند

قول پروفسور  به ." کندینمکشیده است که هیچوقت غروب 

آنه ماری شیمل، عشق ورزیدن به خورشید به معنای عشق 

نیست که موالنا  هودهیب ورزیدن به ارزشهای جاودانی است.

. در نامدیممحمدبن علی بن ملک داد تبریزی را شمس 

و به  شودیمنهایت این رهاست که عنایت شامل حالش 

 .ابدییمآب حیات دست  چشمه

است. از نظر او تمام مشکالت شهال نماد یک فرافکن 

یم، ناشی از دیگری است. یک دیگری که جادو اشیزندگ

را به او تحمیل کرده یک  اشبچهدیگری که  کی .کند

را بگیرد و یک دیگری  اشیخوشبخت خواستهیمدیگری که 

و  ژنیب که به شکل کوه قاف در برابرش قد کشیده است.

حماسی است نیز  یهااسطورهمنیژه که نامشان برگرفته از 

نماد آفرینش وزایش هستند که گویی خویشکاری دیگری 

 .اندنداشتهجز به جا گذاشتن رها در جهان هستی 

 ٔ  چشمهکه  شودیمچنانکه گفته شد در پایان مشخص 

آب حیات همان آب نمای اتاق رها بوده است که دامون به 

قاف  او هدیه کرده بود. عشق منبع حیات جاوید است و

حقیقی عشق است که در خود حیات جاوید را پنهان کرده 

آب حیات نیز نوعی  چشمهاست. محو و ناپدید شدن رها در 

آشنایی زدایی است. زیرا رها به جای یافتن حیات جاوید 

. پارادوکس عجیبی شودیممحو و پنهان  نظرهاظاهری، از 

است. نوع ناپدید شدن و بی خبر ماندن 

ت او تلمیحی به مخاطب از سرنوش

سرنوشت کیخسرو در شاهنامه دارد که 

نماد انسان کامل است و حیف است مثل 

این  رسدیمآدمها بمیرد. به نظر  هیبق

یمپایان مبهم و شعرگونه واستعاری 

پایان مناسبی برای رمان باشد.  توانست

خان  کامران اما نویسنده ترجیح داده که رمان را ادامه دهد.

یمو از بیگانه تمنا  جستهیمآنچه را درقافها  شودیممتوجه 

  در یک قدمی او بوده است. کرده

 اندرفتهحتی آنها که از خانه  یاشهیش خانهآدمهای  همه

و کامران خان  شوندیممثل هانیه ونادر، تسلیم مرگ 

جدال  ادامهو دلیلی برای  شودیمباالخره تسلیم سرنوشت 

به قول خودش تمام آذوقه و و ابدیینمبا طبیعت و سرنوشت 

و خود را درسراشیبی رو به  ابدییمرا تمام شده  اشکولهآب 

با این همه مصیبت و تنها  . اما عجیب است کهابدییممرگ 

 ٔ  هیبق، هنوز دل به دنیا دارد و به یاشهیش ٔ  خانهماندن در 

، من دیگویمزندگی امید وار است. به شهال که دیگر نیست 

این  و نزد تو، مگر اینکه امدادی از راه برسد. میآیمهم دارم 

خاصیت انسان است که دل به این وحشتکده و امتحان آباد 

 .دهدیمو قفس را به پرواز ترجیح  بنددیم

عزیز خانم الهام شیروانی  سندهینوبا آرزوی موفقیت برای 

 ■شاعنایتی و در انتظار آثار آتی ایشان
 

راهی فصلها در طبیعت با هم

فصلهای ی ذهنی آدمهای داستان و 

و بازگشت  هافصلگذر از بهار وسیر 

هم نوعی بیان  دوباره به بهار،

 استعاری از رستاخیز است.
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 «زن و سه نقطه...»داستان  نگاهی به 
 «آفاق دادو»؛ «مرضیه عباسی» سندهینو 
 

اثر مرضیه عباسی، چاپ  "زن و سه نقطه..."مجموعه داستان 

انتشارات دقایق کرج، همچنان که از نامش پیداست، به مسائل، 

پردازد. ها و اسرار مگویی از زنان میها، نا گفتهاحساسات، خواسته

ها صدای ماشین"دارای شور زندگی هستند:  عمدتاًها زنان داستان

فروش، پسر میوه "را دوست دارم و شلوغی خیابان را هم و...

لبخند زیبای پسرجوان دفتر بیمه، چشمان رنگی تعمیرکار کولر و 

بوی ادکلنش و ... اشاراتی است که به مدد آن راوی قصد در هم 

مسن و  زنان ٔ  همههای رایج در مورد حس و حال شکستن کلیشه

جاافتاده یا بیوه را دارد که پس از فقدان همسر، خود را آفتاب لب

کنند و از بینند و یا احساساتی از نوع دیگر را کتمان میبام می

بیانش شرم دارند ولی با اینکه گاهی حس شیطنت آنها را قلقلک 

از روزمرگی به درآیند و دل به "زند که دهد و به سرشان میمی

دار، معقول و اخالق مدار زنانی خویشتن غالباً تاًینها، "دریا بزنند

های معمول اعتباری قضاوتهستند. راوی با انگشت گذاردن بر بی

وپای همه بخصوص و بندهای نامرئی فرهنگی سنتی که دست

یمزنان را در خود پیچیده، به گسستن و به دور ریختن آنها اراده 

مرضیه عباسی شاعرانگی و  یهاداستان. در جای جای متن کند

یمجان بخشی به اشیا وجود دارد: درختانی که با هم پچ پچ 

 یهاعکس، کشندیمکه به داخل هال سرک  ییهاپرده، کردند

یم، نسیمی که پرده را نوازش زنندیمروی دیوار که به او لبخند 

و حتی نقاشی  دهندیم، بیمه نامه و عینک که روی هم لم کند

یمرا کور  شیهاچشمکه دستش سر شده و نور چراغ، روی دیوار 

ها و بیان در حالیکه در خالل داستان، با روایت و توصیف .کند

های مورد نظر راوی های داستان و... پیاماحساسات شخصیت

کند: شود، گاهگاهی اقدام به دادن پیام مستقیم میمنتقل می

 کاهد.ارزش اثر میو... که از  "ترسنآبرو چیه که ازش می اصالً"

پردازد و به معضل اعتیاد در جامعه می "سلیم"داستان  

کمبودها و مشکالت زمینه ساز آن از جمله بیکاری، فقر، مشکالت 

روحی روانی و سیستم ناکارآمدی که از معتاد برای مقاصد خود 

و نه تنها در صدد رفع این بال نیست بلکه  کندیمابزاری  ٔ  استفاده

که چگونه در خالء  دهدیمبه تداوم آن دامن می زند. نشان 

که از  کنندیمامنیت و قانون، شهروندان به امنیت نسبی دلخوش 

و از  شودیمقبل حضور خرابکاری مواد فروش در محله حاصل 

قانون، که ناامیدان از حمایت  کندیماین رهگذر بستری را خلق 

به فکر اجرای عدالت به دست خود می افتند و در خواب و خیال 

و گاهی هم واقعیت، با حذف فیزیکی معتاد و خرابکار که خود 

قربانی چنین فضای مسمومی است، با ارتکاب جرم، دفع شر 

، راوی "عروسی"و هم  "مادر"هم در داستان  .کنندیممجرم را 

 و  کشدیمن بیوه را به نقد باورهای فرهنگی سنتی در مورد زنا

 

 

و به  داندیمحق زندگی و رابطه جدید را برای آنان محفوب 

و  هافیتوصبا  "مرگ ریزان"داستان   .شناسدیمرسمیت 

فضاسازی هنرمندانه، بدون توضیحی مستقیم، فضای مشمئز 

که  کندیمزنی را ترسیم  ٔ  محلهکننده و نکبت بار خانه، زندگی و 

و آنچنان دچار  کندیمبا فقر و شوهری دیوانه دست و پنجه نرم 

فقر فرهنگی و ناآگاهی است که هیچ اشرافی بر چگونگی تعامل 

با شوهر مجنون و فرزند سرکش و ناهنجار ندارد. هر کدام غرق در 

جهنم دنیای خشن خود هستند، بر روی همدیگر و زندگی پنجه 

، کنندیمرا بیشتر فرسوده  و روح و روان یکدیگر کشندیم

بخصوص در شرایطی که هیچ نهادی دست یاریگری به سوی 

 هاداستاندر بیشتر  .کندینمبحران زده دراز  ییهاخانوادهچنین 

راوی پایان باز را برای مخاطب تدارک دیده از جمله داستان 

از صنعت ادبی ایهام  اشیگذارکه در نام  "صحرای محشر"

 کندیمداستان را از زبان راوی نامتعارف نقل استفاده کرده و 

که توسط دختر هنرمندش صحرا  اشپرترهکه از درون  یامرده"

نصب شده، جشن و مراسم  اشموسسهکشیده و به دیوار سالن 

و در خالل آن واگویه هایی دارد که  "کندیمشب یلدا را گزارش 

. کندیمرا برای مخاطب روایت  اشخانوادهماجرای زندگی خود و 

آدمیان را  یهایبلندپرواز، آرزوها، بخل و هاخواستهاز  ییهاگوشه

 هاطعنه، هاتکلفکه زیر نقاب تواضع، تعارفات تصنعی، تشریفات و 

 .کندیم، آشکار شوندیم، دورویی و ظاهرسازی پنهان هاهیکناو 

سلطه  به تحکم و هاداستانگرچه مرضیه عباسی در بعضی 

مردساالر و به تبع آن به روابط سرد  ٔ  جامعهگری مردان در 

نیاز، حسابگری و  ٔ  هیپاکه بیشتر بر  گذاردیمانگشت  هازوج

زن "معامله است تا عاطفه و محبت و همدلی و علیرغم نام کتاب، 

با سبک رئالیسم اجتماعی است  ییهاداستانبیشتر  "و سه نقطه...

بکلی  "ده گوبسه"فضای آخرین داستان  فمینیستی. صرفاًتا اثری 

متفاوت است و نویسنده با آن قصد استفاده از  هاداستانبا بقیه 

تخیلی پهلو می  ٔ  وهیشسبک روایت نمادین را دارد که بیشتر به 

 ٔ  گربه، دیآیمزند: با بوئیدن گل تنهایی خواب به چشم زنان 

نفی را به سیاه در گوش مردان پچ پچ کرده و اخبار و احساسات م

، شودیم، توفانی باعث نابینا شدن مردان کندیمآنها منتقل 

گیاهان و  یهاشهیرپیرزنی دانا معجون بینایی را با ترکیب 

 یهادغدغهو... در این داستان هم  کندیمآنها تهیه  ٔ  جوشانده

نویسنده مشهود است. زنان این داستان هم که ظلم و  ٔ  زنانه

، بار زندگی کنندیمخود را تحمل  ٔ  کارهیبتحکم شوهران نابینای 

یمو نقشی برجسته و انکارناشدنی را ایفا  کشندیمرا به دوش 

با همراه و همدل شدن زنان و  تاًینهاکه  کندیم. راوی روشن کنند

 ■ .دینمایممردان است که آرامش و خوشبختی رخ 
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 قسمت دوم «پشت و رو»رمان یادداشتی بر   
 «علی ربیعی»؛ «آلبر کامو»نویسنده  
 

 ردیگیمکامو حمام آفتاب 

، از خواب برخواستن ...تراموی زندیریمفرو  هاهیآراگاه "

سوارشدن چهارساعت کار در دفتر یا کارخانه ...غذای خوب 

...دوشنبه سه شنبه چهاشنبه پنجشنبه جمعه شنبه! زندگی 

و تنها یک روز است که مثل هیچ روزی نیست و  گذردیمهمواره 

یاد "یگذاریمروزی ست که سر بر بالین خواب ابدی  نیآخرآن 

جانکاه ...آه اگر بدانی در پس این  یهاخطابهو آن هملت می افتم 

خواب ابدی چه آرامشی ست خفت و خواری و جبن وتفرعن زمانه 

مفهوم ساده بودن  داندینمتا اینجای کار کسی  یکنینمرا تحمل 

یا نبون را که در هر صورت ختم ماجرا برای بشر با آن همه آرزوها 

ا آن روزی که خرد و دل به انگیز است شاید ت غم و عقبه دردناک،

نقطه تالقی آدمیت و معرفت رسند هنوز کوره راهها بسیارکه باید 

 طی گردد..

از خواب  زندیریمفرو  هاهیآراگاه " کندیمو باز تکرار 

ست که از  کلماتی هانیا"مدام دادن  یهودگیببرخواستن و تن به 

هم و چون هم حس دارند و  کندیمقلم کاموی جوان تراووش 

نوعی همذات  به ادراکی هستند خواننده آثار کامو با نویسنده

و این وضعیت به تعبیری نشانه اوج  رسدیمپنداری مطلق 

و غمها و  هاتجربه تواندیمخالقیت هنری یک نویسنده است که 

از خوانندگان به اشتراک  یاگستردهرا با طیف  شیهایشاد

موجی ایجاد کند که  تواندیم بگذارد و بلکه هم شدیدتردر پی آن

 قطعاً بعد ازحیات هنرمند ادامه دارد و  هادههبازتابش تا سالها و 

رضایت خواننده اثر بزرگترین آرزوی نویسنده است حتی اگر او 

کاموباشد که از دنیا و مافیهایش گریزان است اما در هر حال 

انسانی بی نظیر است که با بیرق اعتراض به وضع موجود به جنگ 

 !رودیم هایاهیس

 کنمیمخواندن  شروع بهکتاب پشت و روی کامو را  این اواخر

با  والبته سدینویمسالگی  22یعنی اولین کتابی که کامو در 

تصوری که از یک نویسنده جوان داشتم آغاز خواندن با کمی اکراه 

است اما به همان دالیل باال که نوشتم خیلی زود کتاب پشت و رو 

 5همچون آثار دیگرش مرا مجذوب خود کرد کتابی شامل  نیز

کاموی  همیشگیفکری  یهادغدغهکه بیشتر بازتاب قصه کوتاه 

با مضمونی تکراری  مرگ استزندکی و جوان به مسائلی چون 

...عیان نشد دیسرایممثل وزن و قافیه در یک شعر زیبا که حافظ 

آدمی  تار و پودکه چرا آمدم چرا رفتم! یعنی پوچی مطلق که با 

ست همانکه خیام نیز سلیس و روان قرنها پیش سرود ...آمد شدن 

تو اندرین عالم چیست ...آمد مگسی پدید و ناپیدا شد... شیشه 

همچون دیواربلندی ست آدمی با پشت و رویی که  یاشکننده

 تفاوتی ندارند و باید منتظر بود که هر آن فرو بریزد...

 

 

که  شومیمکم کم متوجه  مجموعه یهاقصهبعد از خواندن 

 آخرین اثر کامو باشد کتابی که اقرار و توانستیمپشت و رو 

نویسنده است ... در فضایی تلخ و  ندهیآ یهاکتابخالصه همه 

ساله  22که نگاه کنی برای یک جوان  گزنده اما در هر وضعیتی

زود است که این چنین بیانیه تلخی و جانکاهی بر علیه زندگی 

حومه  یهاجادهادر کند و در ادامه تا لحظه تصادف و مرگ در ص

پاریس این بیانیه را با خود همراه داشته باشد اما چنانکه ابتدا نیز 

اشاره کردم بدلیل نوع نگاه صادقانه نویسنده کتاب مورد استقبال 

بطوری که بعدها همین یک کتاب او را  ردیگیمخوانندگان قرار 

اما خالصه  و "... دانندیمسارتر و دیگران شاهکار نویسنده 

 بارهدر داستان پشت و رو که اولین قصه از پنجگانه کتاب است 

زنی است که پولی به او به ارث رسیده و او با آن پول، قبر و 

ساخته است و تنها  یامقبرهمزاری برایِ خویش خریداری کرده و 

 ٔ  تفریحش این است که از محل زندگیِ خود به محل گور و مقبره

و بازمیگردد و این  گذراندیمخویش رفته و ساعتهایی را در آنجا 

کار سبب شده اطرافیان با او همچون جنازه برخورد کنند و 

اینکه در  " خودش نیز به نوعی باورش شود که مرده است

قصه سرایی کنی  زیآماین چنین رنج  پرشورترین لحظات عمر

ناشی از شرایطی ست که کامو را با روحی سرشار از غنای  احتماالً

که مرارت ناشی از زندگی کوتاه را در  کشاندیمیک نابغه به اینجا 

سیمای کسی ببیند که باور دارد خیلی پیش از اینکه بمیرد مرده 

زمینی که  صرفاً یامردهاست ان هم نه مرده اسمانی و عرفانی که 

نیز کمابیش همین  هاقصه هیبق خاکسترش را باد با خود برد!

پیرزنی  ..قصه ریشخند است که نیآخرمضمون را با خود دارد 

... وحشت بردیمتسبیحش لذتِ بی انتهایی  یهادانهنادان که از 

تنهایی و مرگ و گفتگویِ ناامید کننده با خدایی نامرئی وجودش 

خدا جز آنکه آدمها را از او جدا کند، کاری  ...استرا فراگرفته 

و به تفریح خودشان  گذارندیمبرایش نکرده است، همه او را تنها 

چیز برایش  نیترترسناک، شودیمانسان وقتی پیر زیرا میرسند

...از جمالت پراکنده این است که کسی به حرفهایش گوش ندهد

، احساسِ یخوشبخت " شودیمدر کتاب است که زیاد تکرار 

و جمالتی که اندکی  ..."ترحمی است که برایِ بدبختی داریم

که خود را به کلی  داشتمیمچنان دوست  اگر "صبغه عرفانی دارد

. زیرا شدمیم، سرانجام خویشتنِ خویش کردمیمنثارِ آن دوستی 

که  یادرجهدرماندگی به  " ای ...."رساندیمعشق انسان را به خود 

باتاب اثر "در آخر , انجامدینمرسید دیگر هیچ چیز به هیچ چیز 

 یاهیپاکه امید و نا امیدی هیچ یک  دینمایمچنان در خواننده 

براستی . اما شودیمندارند و تمام زندگی در یک تصویر خالصه 

 ■!نکنیمر تأملچرا 
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 «زندگی نو»نگاهی به  
 «لیلی مسلمی»؛ «اورهان پاموک»اثر  
 

یمگونه آغاز  نیبدمناسب  یشروعبا « نو یزندگ» کتاب

 کتابعوض شد.  امیزندگ کلخواندم و  یکتاب یروز: »گردد

یمرا  شیهاصفحه نیاول یوقت یحت کهداشت  ییروینچنان 

یصندلو  زیمتنم از  کردمدر اعماق وجودم گمان  ٬خواندم

 آنکه. اما با شودیمجدا شده و دور  امنشسته شیرو که یا

با تمام  ییگو ٬تنم از من جدا و دور شده کردمیمگمان 

و  یصندل یرو ٬گریداز هر زمان  شیب ٬زمیچوجود و همه 

 ٔ  همهبر  بلکه ٬نه فقط بر روحم کتاببودم و  زیمپشت 

 ریتأث نیا. گذاشتیم ریتأث ٬مرا ساخته بودند که ییزهایچ

یم که یکتاب یهاصفحهاز  کردمگمان  کهبود  یقوآن قدر 

در  که ینور: پاشدیمو به صورتم  کندیمنور فوران  خوانم

 کردیم کُند یکلآن ِ واحد هم عقلم را به 

یم شیروینو بر  دادیم قلشیصو هم 

نور خودم را از  نیا. با خود گفتم با افزود

نور از راه  نیابا  کهبردم  یپ ٬سازمیمنو 

 یهاهیسانور  نیادر پرتو  ٬شومیمبه در 

یمبعدها  که کردمرا حس  یایزندگ

با  ٬نشسته بودم زیم. پشت شدمیم کشینزدو  شناختم

را ورق  هاصفحه ٬امنشسته که دمیفهمیماز عقلم  یاگوشه

 ٬شدیمداشت عوض  امیزندگ کل کهو همان طور  زدمیم

در مقابل  ٬بعد یمدت. خواندمیمتازه را  یهاصفحهو  هاکلمه

دست و پا و  یبخودم را چنان  آمدیمبه سرم  که ییزهایچ

 ییرویندر امان ماندن از  یبراانگار  که کردمدرمانده حس 

صورتم  یزیغرآن به طور  کیدر  کردیمفوران  کتاباز  که

ترسان و لرزان  که. آن وقت بود دمیکشپس  هاصفحهرا از 

اطرافم هم از سر تا پا عوض شده. احساس  یایدنبردم  یپ

را حس  رشینظتا آن موقع  کهچنان در برم گرفت  ییتنها

نه آداب و رسوم  ٬نه زبان که ینیسرزمدر  ییگوبودم.  نکرده

« و تنها مانده بودم. تک ٬دانستمیمرا  شیایجغرافو نه 

 ٔ  مطالعهآمده با  شیپ اریبس (7-8ص  ٬نو یزندگ ٬پاموک)

رو به آن رو شده است و  نیاذهن خواننده از  کتاب کی

 خواننده آنچنان ذهنش  کهاتفاق افتاده  اریبس

 ریمسگرفته  میتصم کهشده  کتاب کیافسون مطالب 

و در ذهن  کند ترکرا  اشگذشته ٬کردهخود را عوض یزندگ

اثر  ٬«نو یزندگ» کتاب. در اوردیب مانیا کتابخود به آن 

 ٬ 2006سال  یادبنوبل  زهیجاو برنده  هیترکمعاصر  سندهینو

 ژانر پست مدرن و عناصر  یریکارگبا به  پاموکاورهان 

 

 کتاب بک ٔ  مطالعه ایآ: پردازدیمماجرا  نیاآن به  یبیترک

 راوردیبنو با خود به ارمغان  یزندگ تواندیمنو 

تاثرات مرد  تگریروا پاموکاثر اورهان « نو یزندگ»کتاب 

 یپدر « نو یزندگ» کتاببعد از خواندن  کهاست  یجوان

 آنکه یبرا شیهاتیذهنرازها و  کشفو  یالیخ یافسون

 یدختر افتنی یپ( در ایدنمتعلق به دو  یآدمنو شود ) یآدم

یزندگ ریمسشده و  یکتاباو با  ییآشنا یبان کهبه نام جانان 

و  کندیم ترک یکل؛ گذشته خود را به کردهرا عوض  اش

 هاماهجوان بعد از  یراو یبعد. در قسمت شودیمسفر  یراه

. آن ابدییمجانان را  تصادفاً  ٬یاحادثه یپسفر با اتوبوس در 

و  کتاب یمعنا کشفدو سفر را به قصد 

اشراف  کهبه نام محمد  ییدانشجو افتنی

تا  دهندیمادامه  ٬دارد کتاببه  یکاملتر

و  یعلتصادف اتوبوس با  یپدر  کهآن 

مانند  که شوندیمآشنا  کاراافسون 

نو در سفراند.  یزندگخودشان به دنبال 

و برداشتن  کاراو افسون  یعلبا مرگ 

و جانان حال به عنوان  یراوآن دو؛  یهاشناسنامه

تا  شوندیمبه شهر گودول دعوت  یبخارفروش  ندگانینما

ببرد.  نینار دکترآنان را نزد  دهدیم یخاص یبو که یمرد

)پدر محمد و پدر  نینار دکتربا  یراو یبعددر قسمت 

با تهاجم فرهنگ غرب  که یگروهمعشوق جانان( سر دسته 

 یمرد نینار دکتر. شودیمآشنا  ٬به مبارزه برخواسته اند

یمبزرگ سقوط  یهاتمدن یوقت»معتقد است  کهاست 

یمفاسد  که یکسان نیاول ٬روندیم نیباز  هاحافظهو  کنند

 ترراحتو  ترعیسررا  یمیقد یزهایچ هاآن. ندیهابچه شوند

 ٬پاموک) «.رندیپذیمنو را آسان  یزهایچو  کنندیمفراموش 

و مرگ  یرفتار رییتغعلت  که( او 151ص  ٬نو یزندگ

نه تنها دستور قتل  داندیم کتاب ٔ  مطالعهپسرش را در 

تحت سلطه  ینوعبه  که یافرادتمام  بلکه کتاب سندهینو

 یجابه  خواهدیم یراوو از  دهدیمرا  اندگرفتهقرار  کتاب

 اشیاریپسرش نزد او بماند و در مقابل توطئه بزرگ غرب 

با  دکترشده  یگانیبا یکاغذهابعد از خواندن  یراو. کند

به جانان  دیشدسابقه به علت عشق  یب یجسارتو  نانیاطم

تا محمد  شودیمسفر  یراهاز زنده بودن محمد  یآگاهو با 

( را به قتل برساند. قسمت آخر داستان اشیعشق بیرق)

به بعد از قتل محمد و بازگشت به خانه  شودیممربوط 

 پاموکاثر اورهان « ی نوزندگ»کتاب 

بعد از  کهی است جوانتاثرات مرد  تگریروا

ی افسونی پدر « ی نوزندگ» کتابخواندن 

ی برا شیهاتیذهنرازها و  کشفی و الیخ

 .ی نو شودآدم آنکه
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 ترکرا  دکترجانان خانه  فهمدیم آنکهبعد از  یراو. دکتر

 هاسالگردد و بعد از  یبازمنزد مادر  یمیقدبه خانه  کرده

عشق از دست رفته و ازدواج  افتنی یپدر  جهینت یبتالش 

 یگرید یدانشجوجانان با  که شودیممتوجه  یگریدبا 

 کتاببه خواندن  ییتنهااز  ییرها یبرا یراو ٬کردهازدواج 

دست  یرفقعمو  یهاکتاببه  تصادفاً یشبو در  آوردیمرو 

 یرفقعمو  یعنی کتاب سندهینو شودیمو متوجه  ابدییم

نوشته است و  گرید یهاکتبرا بر اساس « نو یزندگ» کتاب

مدت دنبالش بوده الهام گرفته شده  نیااو تمام  که یافرشته

متوجه  یوقت یراواست.  کابارهدر  یروسپاز زن خواننده 

تنها در  که فهمدیمو  شودیم هاتیذهنو  هاتینیعتفاوت 

را به هدر  اشیزندگ یالیخ یافسون یپ

نزد زن  یعاد یزندگداده به قصد ادامه 

در راه بازگشت به خانه در  ٬دخترکشو 

تصادف اتوبوس با مرگ روبرو  ٔ  حادثه

 .شودیم

از اورهان  یاثر« نو یزندگ» کتاب

 نیامتن پست مدرن  لیدلبه  اشسندهینو کهاست  پاموک

 نیعو در  دهیچیپ اریبساثر  نیاشده است.  نیتحس اریبساثر 

 نیح ٬داستان کنداست و به خاطر لحن  زیبرانگحال چالش 

 کتاب نیا. شودیمخواننده  تیرضاموجب جلب  یدیناام

پرفروش مانند: قتل  کتاب کی کسب یبرا ازاتیامتتمام 

یمو ... را دارا  تکه تکه تیروا ٬ابهام ٬مزدور یهاتیشخص

 ییمعماو  کیسمبل ٔ  وهیشو فلسفه  اتیادب. دوستداران باشد

را  کتابدنباله دار  تفکر یژگیو گرید یبرخو  ٬رمان نیا

مطالعه  نیح کتاب نیا ٔ  خواننده. کنندیم نیتحس اریبس

گذشته  ٬زمان حال نیبو مدام از ذره  شودیم ریمتح اریبس

از  یکی یلیتمث ینوشتار ٔ  وهیش. بالعکسو  کندیمرا مرور 

است. او مطالعه « نو یزندگ» کتابدر  پاموک یهنرها

تنها  که ردیگیم کاربه  یاگونهبه  تیروارا در  یفرهنگ

 یهافرهنگ یبرا بلکه باشدینم هیترک ٔ  جامعهمحدود به 

هم قابل  یاسالم ریغ یکشورهاخوانندگان  یحتمختلف و 

 یهاداستان کیتکنسرشار از « نو یزندگ» کتابفهم است. 

 یها کردنتممطرح  یبرا پاموکپست مدرن است. اورهان 

در  هاکیتکن نیاتوانسته از  که ییجاداستان تا  یاصل

مطرح در  یهاکیتکننگارش داستان بهره گرفته است. 

 عبارتند از:« نو یزندگ» کتاب

 دید هیزاو رییتغ -1

چه  سندهینودارد خود  امکانداستان پست مدرن  کیدر 

و اغلب  کند دایپحضور  یراو ریغو چه  یراوبه عنوان 

 پاموک. گذاردیم کنار تیرواثابت را در  دید هیزاو ٬سندهینو

اول  دید هیزاو بیترکبا استفاده از « نو یزندگ»در رمان 

نو در مقابل  یزندگچون  ییهاتقابلشخص و سوم شخص به 

در  یپختگ ٬تیذهنو  لیتخ کناردر  تیواقع ٬کهنه یزندگ

فرهنگ غرب در  ٬تهیمدرنسنت در مقابل  ٬یتجربگ یببرابر 

حفظ  مشکالت نکهیا یبرا. پردازدیمبرابر فرهنگ شرق 

یمبهره  ییروا یساختاراز  کند منعکسرا  یاهیترکاصالت 

رمان استاندارد فرق دارد. گاه به  کی تیروابا  که ردیگ

را مطالعه  کتابقهرمان داستان  دید هیزاوعنوان خواننده با 

یمو از چشم او به ماجرا  میریگیماو قرار  گاهیجاو در  کرده

 یهاکیتکنبا استفاده از  سندهینوحال  نیعاما در  میپرداز

و مورد خطاب  میمستقمانند اشاره  ییروا

 که شودیم ادآوریقرار دادن خواننده به او 

نسبت به حضور خواننده در متن آگاه 

درد و دل با  یبرا پاموک کهاست انگار 

؛ سدینویمآن متن را  کتابش ٔ  خواننده

 شیپبه  سندهینو ینیب شیپ ٔ  وهیش نیا

و همواره حضر خواننده  کندیم یادیز کمکبرد داستان 

مشغول  که یرونیبدر دل رمان از حضور خواننده  یدرون

 .باشدیممحسوس  ٬است کتاب نیهم ٔ  مطالعه

 تینامتنیب -2

 یشناسو زبان  یادب هینظردر  جیرا یاصطالح تینامتنیب

 ینظاممتن  کهاست  شهیاند نیابر  تینامتنیبمتن است. 

و  هیسودو  یوندیپ بلکه ستینمستقل و خود بسته  ٬بسته

 کیدر  کهگفت  توانیم یحتمتون دارد.  ریساتنگاتنگ با 

 یمتونآن متن و  انیممستمر  یامکالمهمتن مشخص هم 

متون  نیااست.  انیجردر  ٬از آن متن وجود دارد رونیب که

هم عصر با همان متن  ٬باشند یادب ریغ ای یادباست  ممکن

تعلق داشته باشند. در واقع  نیشیپ یهاسدهبه  ایباشند 

با  یکتاب ٬. در دل رمانستین گریدآزاد از متون  یمتن چیه

است  یکتابنهفته است و همان « نو یزندگ»عنوان  نیهم

و هرچه  دهدیم رییتغقهرمان داستان را  یزندگ ریمس که

 یاصلعنوان  که شودیممعلوم  ٬رودیم شیپ ترشیبداستان 

همان شب »هم برگرفته از آثار دانته است.  کتابخود آن 

 یبعض دمیدو از همان شب  هاکتاببه خواندن  کردمشروع 

[ کتابدر ] که ییهاالیخ یبعض ٬هاعبارت یبعض ٬هاصحنه

 نکهیا ای ٬نوشته شده هاکتاب نیانو هست با الهام از  یزندگ

بود  کردهعادت  که یرفقاز آنها نقل شده. عمو  ماًیمستق

 یهاشکلاز مطالب و  کودکان یهاکتابنوشتن  یبرا

تنها استفاده  کالنترو  لیب پکاس ٬کسیممثل تام  ییهامجله

متن  کهاست  شهیاند نیابر  تینامتنیب

 ستینمستقل و خود بسته  ٬ی بستهنظام

 ریساو تنگاتنگ با  هیسوی دو وندیپ بلکه

 متون دارد. 



 

 1397 مردادماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی نود و ششم  شماره    54

سود برده  هاکتاب نیانو هم از  یزندگموقع نوشتن  ٬کند

در  کهاز آنجا  (299-300ص  ٬نو یزندگ ٬پاموک) «بود.

در  ٬رندیگیمبهره  کوالژ کیتکنخلق داستان پست مدرن از 

 شودیممختلف  یهامتناز  یامجموعهمتن داستان  تجهین

 است. یچندپارگداستان دستخوش  کلو ساختار 

 تیهوبحران  -3

داستان )قهرمان(  تیشخصپست مدرن  یهاداستاندر 

و دچار بحران  شکننده اساساً است و  یثبات یبدچار 

 تیهو بلکه« یانسانچارچوب » یمعنانه به  تیهو. اندتیهو

در داستان پست مدرن  تیشخصانسان و فراانسان.  انیم

نام است  یباست واغلب قهرمان داستان « یشیپرمن »دچار 

. هرچند در داستان شودیممشخص  کد کینام او با  ای

یمداستان نام قهرمان داستان معلوم  یانتهاتا « نو یزندگ»

از نام  یآگاهرا بدون  یادیزاما خواننده صفحات  گردد

و  کندیمهم چنان به سر « عثمان»اول داستان  تیشخص

در داستان  یعنی. دیآینم شیپدر مطالعه  یاختالل چیه

 بلکه شودینمافراد با نام مشخص  تیهو گریدپست مدرن 

یم که یلباس ٔ  لهیوسافراد به  تیهوپست مدرن  یایدندر 

 ٬آوردیمبه دست  که ییماژهایا ٬خواندیم که یکتاب ٬پوشد

یممشخص  شیهاشهیاندو  هاآرمان ٬دگاهشید لهیوسبه 

 که یکتابعثمان با  تیهو« نو یزندگ» کتاب. در گردد

 چیهاز نام او  یآگاهعدم  یحتو  شودیمخوانده مشخص 

. نام قهرمان داستان در کندینم جادیادر فهم داستان  یخلل

با عنوان )دارد. عثمان  یخیتار ینیطن« نو یزندگ» کتاب

 (هیترکدر  یعثمان حکومتمسلمانان اهل تسنن و  فهیخل

 لیاواعثمان در همان  یخیتار تیشخصبه  یااشاره تواندیم

قتل به عنوان  کیپس از  که باشدیم یاسالم حکومت

. محمد در دیرسشد و خودش هم به قتل  دهیبرگز فهیخل

 ییگو کتاببا خواندن  کهاست  یجوان« نو یزندگ» کتاب

و با  کندیمخود  ریاسابتدا جانان را  ٬شده یدیجد نید رویپ

 نیا؛ گذاردیمعثمان اثر  یروبر  زیآماسرار  کتابفراخواندن 

 کهاسالم حضرت محمد )ص( است  امبریپ یماجرا ادآوری

 نیچن؛ هم کندیمخدا دعوت  کالمانسانها ر به فراخواندن 

 خیتارسلطان محمد فاتح در  یماجرا ادآوری تواندیمنام او 

 هم باشد. هیترکدر  یعثمان یامپراطور

 اصل تصادف -4

 یاتکاپست مدرن  یهاداستاندر  یاصل یهامؤلفهاز  یکی

 یگاه که یحدتا  ٬باشدیم تیروابه اصل تصادف در  دیشد

متناقض جلوه  یاگونهبودن به  یتصادفاز فرط  هاتیموقع

دست  کیتراژ یعمقبه  کیکمظاهر  نیعو در  کنندیم

 یتصادفات. داستان پست مدرن بر اساس سلسله ابندییم

بودن  یتصادف لیدل اندینیب شیپقابل  ریغ که رودیم شیپ

پست مدرن است.  تیروا وهیش تیخاصهم مربوط به  عیوقا

 یداراداستان پست مدرن  کی تیروااشاره شد  کههمانگونه 

برد داستان به  شیپ یبرا سندهینوو  ستین یخاصانسجام 

به  لزوماً عیوقاو  رودینم شیپ عیوقااز  یمراتبصورت سلسله 

اغلب  سندهینو نیبنابرا. افتندینمصورت علت و معلول اتفاق 

یماستفاده  عیوقادر داستان پست مدرن از اصل تصادف 

در داستان  که یعیوقا. کند تیهداداستان را  یماجراتا  کند

. ستین کمافتند  یماتفاق  یتصادف شکلبه « نو یزندگ»

 کتاب یتصادف شکلعثمان )قهرمان داستان( به  ٬مثال یبرا

در بوفه  -ییبایز یدانشجودختر  –را در دست جانان 

 یپجانان  یافکار یایدنبه  نکهیا یبراو  ندیبیمدانشگاه 

چنان  کتابو  خواندیمو  کرده هیتهرا  کتابببرد 

 یزندگ یمعنا کشفبه  که گذاردیمبر روح او  یقیرعمیتاث

در طول  ٬کندیمجانان را گم  که یزمان یحت. پردازدیم

 یتصادفبه طور  یروز کندیم یطبا اتوبوس  که ییسفرها

عثمان  کهرا  یاتوبوسو  کندیمجاده اعالم خطر  سیپل

ساعت  مینتا صحنه تصادف  شودیماست متوقف  سواران

 یتصادفو عثمان به طور  کندرا نظاره  گریدقبل دو اتوبوس 

از آن دو اتوبوس  یکیمسافران مسدوم  انیمجانان را در 

 که شودیم ییماجراهاوارد سلسله  یتصادفو به طور  ابدییم

. هم ردیگیمبه خود  رانتیالب شکل اشرابطهو  یزندگ

 که کاراو افسون  یعلآنها با  یهردو یتصادفبرخورد  ٬نیچن

 دکتربا  داریدو سپس  هاشناسنامهبه  یراو یدسترس یبان

سپس ازدواج عثمان )قهرمان داستان( با  ٬شودیم نینار

محل آمده  نیابه  کتابشب اول زمان خوانش  که یدختر

 نیآخرعمو و باز شدن در قندان و  یهاکتاب افتنی ٬بود

 نیاافتد  یمدر داستان اتفاق  یتصادفبه طور  که یاتفاق

منجر به  که ییانتهاراننده اتوبوس هنگام تصادف  کهاست 

با او سفر  قبالً  کهاست  یارانندههمان  شودیم یراومرگ 

پست مدرن  یشگردهابارز  یهانمونه نیا... و تمام  کرده

 یتجرباز آنها به طور  کتابدر نگارش  پاموک که باشدیم

 الهام گرفته است.

است  نیا پاموکآثار اورهان  اکثرمطرح در  یهاتماز  یکی

و  ستین مؤثراسالم  یایدنوجه بر  چیهبه  سمیمدرن که

و اصالح  شودیم یمذهب یدگاههاید یچندگانگباعث 

 نیاشده چون  شکستبه شدت دچار  هیترک سکوالر ٔ  جامعه

تمام  کهبرود  شیپباور  نیادارد هم چنان با  یسعجامعه 

به نحو احسن جبران  گرید ییایدندر  ٬یویدن یکمبودها
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 یزندگ» تواندیمنو  کتاب کیمطالعه  ایآخواهد شد. حال 

 راوردیببا خود به ارمغان « نو

از جامعه  نانهیزبیر تیحکا کیدر واقع « نو یزندگ» کتاب

 دیعقاتجمع  مرکز ٬است. در واقع استانبول مدرن هیترک

اروپا  هیاتحادبه  وستنیپ یبرا کهاست  یافرادو  سکوالر

همواره  کشور نیا که ییآنجاو از  کنندیمهمواره تالش 

و  کوچکمشاغل  نیبنابرا ٬هاستیغربتحت هجوم اجناس 

ینمو  دهندیماغلب ارزش خود را از دست  یمحلاجناس 

 هیترک. کنندغرب غلبه  یایدن سمیتالیکاپبر هجوم  توانند

 وستنیپسو درحسرت  کیاز  ٬است سرشار از تناقض یملت

 هیقض نیا یاسیسو  یمالاروپاست تا از منافع  هیاتحادبه 

 دیعقاو اظهار  انیب یآزاد گرید یسوبهره مند گردد و از 

 یکشورو  گرددیم سرکوبدر آن همواره  یدولتو  یاسیس

و  یداخل تهیمدرن ٬ییاگرایدنو  یندارید انیم کهشده 

 کهاست  یکشور هیترکگرفتار شده است.  یجهان تهیمدرن

 یاسالم یهافرقهگروهها و  انیمصلح  یبرقرار ییتوانا

 یتیهو کرد جادیا آتاتورک کمال که یدولتمتعدد را ندارد. 

به دور از اصالت و  سکوالر یدولتمتفاوت دارد؛  اریبس

. در واقع یعثمانو فرهنگ  هیترک یاسالم خیتارگسسته از 

 کیاز  شیب یزیچ هیترک یاصل تیهو کشف یجستجودر 

 که یزیچ. افتی توانینمغرب و شرق  انیممعلق  تیهو

 نیآخر: افتی یاتوبوسسفر در هر  یطقهرمان داستان در 

و  سکس یهاصحنهپر از  یوئیدیو یهالمیفنسخه از 

 ٬فست فود ٬ییکایآمر یهالمیفاز  دیتقلخشونت به 

 شکالتاز  یاثر چیه گرید یحت ٬همبرگر چیساندو ٬کوکاکوال

و  کاراملچون با انواع  ستینعثمان  یکودکدوران  یقند

 .اندشده نیگزیجا یغرب یهاشکالت

 یرفقهمان عمو  ٬در داستان« نو یزندگ» کتاب سندهینو

به شدت طرفدار  کهعثمان است  عالقهمورد  سندهینو

و  کیکم یهاکتابخط راه آهن و طرفدار  ینوساز

 کمالهم مانند  یرفقبود. عمو  ییکایآمر یریتصو یداستانها

مدرن غرب و قهرمانان  یایدنبه  یدیشد عالقه آتاتورک

به  کردیم یسع( داشت و همواره ترپنیپ) یغرب یداستانها

. کند ختهیدرآم هیترکمدرن غرب را با فرهنگ  یایدن ینحو

قهرمان داستان مسحور آن شده است  که« نو یزندگ» کتاب

 کتاب. پردازدیممطالعه  بیمعاو  هالذت کشفدر واقع به 

فرد را  یزندگ ریمس کهقدرت را دارد  نیاو  تواندیم واقعاً

فرد  یزندگاز قدرت مضر آن بر  دیبا نیبنابرادهد  رییتغ

نسل  کی ینابودصرف باعث  یالگوبرداربرحضر بود تا مبادا 

 شود.

 ٔ  مقولهتنها به « نو یزندگ» کتابدر  پاموکاورهان 

 لیتحمو پا فراتر گذاشته و مسئله  کندینم اکتفامطالعه 

. رد بردیم سؤال ریزرا  هیترک اتیادببر  نیالت یالفباحروف 

در  یشکقابل مالحظه است و  یکشوردر هر  تهیمدرن یپا

بر  یکشورهمزمان با ورودش به هر  تهیمدرن که ستین نیا

)در  تهیمدرنورود  که یریتاثاما  ٬گذاشته ریتأثآن ملت  یرو

متفاوت عمل  اریبسگذاشت  هیترک( بر جامعه 1928سال 

و  کردغلبه  زانسیباز دوره  ماندهیباقآثار  یتمامو بر  کرد

 یباورهاو  یخیتار ٔ  گذشتهاز  هیترک کشور ییجداباعث 

آغوش خود  بالکل هیترک ٔ  جامعهخود شد و  یاسالم یمذهب

( گشود و سکوالر) یویدن دیعقاغرب و  یایدن یرورا بر 

 نیالتگذاشته و حروف  کناررا  یعرب یالفبانوشتار با حروف 

. به قول قهرمان داستان رفتیپذرا در نگارش متون خود 

 انینساز درد  کهاست  ینیسرزم هیترک: دیگویم کهعثمان 

متون  یروخود را از  ٔ  گذشته تواندینمچون  بردیمرنج 

دو فرهنگ « نو یزندگ» کتابدر  پاموک. کندمطالعه  کهن

تنها خواسته  بلکه ٬نکرده سهیمقارا مقابل هم قرار نداده و 

و به  اندنشناختهرا  گریکدیدو فرهنگ  نیا کهنشان دهد 

و  اندداشتهعدم شناخت همواره از هم واهمه  نیهمخاطر 

بر هم  اندخواستهدو فرهنگ همواره  نیا. انددهیترس

فرهنگ برتر و بهتر  کدام ستینو معلوم  کنند یحکمران

 ییگو پاشدیم یراوبر صورت  کتاباز  که یدیسفاست. نور 

قهرمان داستان  کهاست  ییایوتوپیو ورود به  تیمعنونشانه 

 پاموکاورهان  کهیحالدر  کند کشفدارد آن را  یسعهمواره 

جز  که دهدیمعثمان نشان  یزندگدر انتها با شرح 

. در ستینمشهود  یگریدخاص  زیچاو  یزندگدر  یهودگیب

 یپدر  کهاست  یاخورده بیفرضد قهرمان  ٬قهرمان واقع

خود غرق شده و  یالیخ یهاتیذهنمعناها در اسارت  کشف

 یستینجز مرگ و  ییجاراه به  شکست نیااز  ییرها یبرا

 ■ ندارد.
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 «موالنا رباهوشدژ » افسانهبررسی  
 «نعیمه زنگنه» 

 

 بر اساس آراء تک اسطوره جوزف کمبل
 داستان خالصه

سه پسر  کهاست  یاپادشاهربا قصه هوشداستان ناتمام دژ 

از سفر، نزد پادشاه آنها پیش دارند  احتیساو قصد مسافرت و 

 :دیگویمکند و چنین نصیحت می. پدر آنها را روندیم

 هرکجاتان دل کشد عازم شوید

 فی امان اهلل دست افشان شوید 

 غیر آن یک قلعه نامش هوش ربا

 تنگ آرد بر کُلَه داران قبا

 اهلل اهلل ز آن دژ هوش ذات الصور

 دور باشید و بترسید از خطر

اما پسران کند میربا منع پدر فرزندان را از رفتن به دژ هوش

به پدر  که شوند به رغم قولیمیتر مشتاق مکاندیدن این  برا

و  ی زیباپسران در قلعه نقوش روندمی، به آن قلعه دهندیم

آن سه برادر آنقدر به  .نندیبیمری زیبا از دخت بیدلفرای نگاره

آن صورت نگاه کردند تا هوا تاریک شد. شب را هم در همان 

قلعه، گرسنه و تشنه ماندند. آفتاب که زد باز آمدند جلو 

کنار صورت دیدند و متوجه شدند آن صورت  یانوشتهصورت. 

دختر، پسران را بر  ییبایزمتعلق به دختر خاقان چین است. 

و از آن ویر برآیند صاحب تص یتجوجسدرصدد  که داردمیآن 

سه شاهزاده  شوند.میشهرها  یمتوارو سرگردان، حیران پس 

روشن  پیریو با  کنندچین سفر میبه قصد وصال معشوق به 

که پادشاه دخترش  دیگویم هاآنپیر به  .کنندیم ضمیر دیدار

 را از دید همه پنهان کرده.

 یخواستگارو دختر را از او  روندیمچین نزد پادشاه  هاآن 

بریده را ر از سر پ یخندقو  بروید: دیگویم، اما پادشاه کنندیم

و در خندق  بریده، سرش اوردیننشان از دختر  هرکس. ببینید

یممن نشان  که کندمی یدعوانداخته خواهد شد. پسر بزرگ 

 .کشندیمو او را  ماندیم، اما عاجز آورم

از  وستهیپ. او خواندیمرا به خدمت فرا  دومپادشاه برادر

کند. اما دریافت می یآسمان یغذاو  یروحانباطن پادشاه مدد 

آغاز  یناسپاسو  شودیم، دچار غرور ابدییمچون حال او بهبود 

و این تبدیل  شودمیبدل  تیرگیقلب او به  یروشن کندیم

 اتیعنامتواتر در پرتو  شود که او دریابد که آن فیضسبب می

 کاراز  کار ولی، شودیم مانیپش، نرویا پادشاه بوده است؛ از

. برادر ابدییموفات  یکسالگذشته است و او هم پس از 

بر صدق او  چیندختر پادشاه . دایه در طلب است کوچکتر

 بسازد و زرین  یگاو که کندیم ییراهنماو او را  آوردیمرحم 

 

سپس  یابد، به قصر دختر راه جیلهبه درون آن گاو رود و به 

و به نزد شاه  دیبربانشان او است،  کهدختر را  یانگشترروبند و 

 .کندیمچنین رود. او 

 بررسی افسانه دژ هوش ربا براساس آراء جوزف کمبل

ای که کمبل در زمینه اسطوره مطرح کرد و نظریه نیترمهم

اسطوره شناسی شهرت پیدا کرد، تک براساس آن در اسطوره

قهرمان هزار »با عنوان  1949ای به سال است. وی در رساله

 «تک اسطوره»این نظریه را ارائه نمود. عنوان آن یعنی « چهره

را کمبل از جیمز جویس وام گرفته است. نظریه تک اسطوره بر 

ها از اشکال واحد این باور استوار شده است که همه اسطوره

عبارت دیگر، براساس این  کنند. بهکهن الگوها تبعیت می

های جهان در اصل داستان واحدی را نقل نظریه، تمام اسطوره

ها جز ویرایشهایی گوناگون از آن کنند که این داستانمی

 نیستند.

های خود استفاده قهرمان که هومر برای برخی از شخصیت

دهد. ها را به خود اختصاص میکند نقش مرکزی در داستانمی

های جهانی قهرمان کشف کرد که همه مطالعه اسطورهکمبل با 

ود تا ابد نامحداند که با تنوعی آنها در اساس داستان واحدی

 شوند.بازگو می

، تکریم و تکرار الگویی است معموالًای قهرمان، سفر اسطوره

 -تشرف-گذار به آن اشاره شده است: جدایی مراسمکه در 

 .بازگشت

و به سوی آستان  کندترک میقهرمان محل زندگی خود را 

 یپاداوطلبانه  یااغواشده و  یاشود. او کشیده می سلوک سیر و

از  که شودیمرو روبه یاهیسابا  گذارد. در آن جایراه م ایندر 

 شکسترا  روین نیااست  ممکن. قهرمان کندیم یگذار نگاهبان

 گذارد یکیتاربرسد و زنده قدم به قلمرو  یآشتبا آن به  یادهد 

 .تا به قلمرو مرگ فرورود کشدیممخالف او را  یروین که نیا یا

یمآغاز  یسفرناآشنا  یجهانآستان، قهرمان در  یسوآن  در

آشنا هستند.  بانهیغر کهاست  ییروهاینسرشار از  که کند

و بعضی( هاآزمون) کنند او را تهدید اریبس روهاین نیااز  یبعض

 ادها(مدا) آیندبه یاری او می ییجادو یروهاینبا  های دیگر

بسیار رسد، مشقت ب یااسطورهچرخه  ضیحضبه  یوقتقهرمان 

 ممکن یروزیپ ردیگیم و در عوض پاداش کندیمتحمل  عظیم

شود  انینمابانو، مادر جهان،  خداصورت وصلت با  است به

خالق -صورت قبول شدن در درگاه پدر ( یا به)ازدواج مقدس

)خدایگان( این شدن خود قهرمان  گونیخدا( یا با پدر یآشت)

است.  یآزادو  یداریببه  ی، رسیدنموجب گسترش آگاه سیر
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دهند،  برکتقهرمان را  روهاینبازگشت است. اگر  کارین آخر

 بیوتعق زدیگریموگرنه  گرددیبازم هاآنحمایت تحت اکنون

را  ید نیروهای ماوراییشود. در آستان بازگشت، قهرمان بامی

و از آن سر برون  شودپشت سر بگذارد، از قلمرو وحشت خارج 

 .آرد

ربا: دعوت به آغاز مراحل سیر قهرمان در افسانه دژ هوش

 –های آزمون جاده-شکم نهنگ -عبور از نخستین آستان-سفر

 برکت نهایی -مالقات با خدای بانو

 دعوت به آغاز سفر

به آغاز  «دعوت»ایی که ما آن را سفر اسطوره ٔ  مرحلهاولین 

که دست سرنوشت، قهرمان را  دهدیمخوانیم، نشان می« سفر

های و مرکز ثقل او را از چهارچوب خواندبا ندایی به خود می

سفر ممکن است  گرداند.جامعه به سوی قلمرویی ناشناخته می

که سه برادر هوس  میخوانیمبا اغوا آغاز شود. در این افسانه 

کردند که هر سه با هم راه بیفتند و دور دنیا بگردند و چیزهای 

 تازه و نادیده ببینند.

 عبور از نخستین آستان

گذارد، تا هنگامی که مقابل در سفر می جادهقهرمان قدم در 

. شودیممواجه  «نگهبان آستانه»ورود به سرزمین قدرت اعال با 

آن سوی نگاهبان تاریکی، ناشناخته و خطر 

 ٔ  دهیعقدر انتظار آنها است. از سوی دیگر 

عموم مردم هم او را از قدم گذاشتن به 

دارد و میها باز میناشناخته ٔ  طهیح

ترساند. مردم و پادشاه، شهر نگارستانی را 

کنند که هر کس بدانجا پا توصیف می

آستان در این نخستین  گذاشته روزگار بدی نصیبش شده.

های گذر از ترس و ورود به شهر با نگاره افسانه همان توانایی

 است. عجیبش

روزها و ماهها گذشت و سرانجام به شهری رسیدند و »

به دروازه شهر خورد و نقش و نگارهای  چشمشانهمین که 

عجیبی که در باالی دروازه بود دیدند، انگشت به دهان ماندند 

نیز از بیرون وارسی کردند و دیدند آری این  و داخل شهر را

ابتدا مکث کردند و یاد  برادرها همان شهر نگارستان است.

حرف پدر افتادند که آنها را از شهر نگارستان دور کرده بود اما 

 «در آخر شجاعت به خرج داده و وارد شهر شدند

 

 شکم نهنگ

انتقال انسان به سپهری  ٔ  مرحلهگذر از آستان جادویی، 

شود و این عقیده به دیگر است، که در آن دوباره متولد می

 صورت شکم نهنگ، به عنوان رحم جهان، نمادین شده است.

ها و آن سه برادر هر کدام به ترتیب وارد دژ شدند توی دژ ایوان

 های پر نقش و نگار زیادی بود.اتاق

 آزمون یهاجاده

انداز کند قدم به چشمآستان عبور میهنگامی که قهرمان از 

گذارد، جایی که باید یک اشکال مبهم و سیال می ییایرؤ

ای محبوب سلسله آزمون را پشت سر بگذارد. این مرحله مرحله

 ای است.در سفرهای اسطوره

و او را  آوردیمبرصدق او رحم  چیندختر پادشاه دایه 

درون آن گاو رود بسازد و به زرین  یگاو که کندیم ییراهنما

دختر  یانگشترسپس روبند و  یابد، به قصردختر راه جیله و به

 کند.چنین میو به نزد شاه رود. او  دیبربانشان او است،  کهرا 

 مالقات با خدا بانو

که  میرسیمبا پشت سر گذاشتن تمام موانع به خوان آخر 

 ٔ  ملکهازدواج جادویی روح قهرمان پیروز با خدابانو  معموالً

 جهان است.

 برکت نهایی

هنگام بازگشت از این سفر پر رمز و راز، قهرمان نیروی آن  

 نازل کند. را دارد که به یارانش برکت و فضل

خاقان چون پسری نداشت بهروز )برادرکوچکتر( را » 

خودش کرد و چون پادشاه خاوران هم جز بهروز  جانشین

برایش پسری نمانده بود جانشین او هم شد. چهل روز بعد از 

دختر خاقان ) یکوعروسی، بهروز و می

چین( به طرف خاوران آمدند. به شهر 

ربا که رسیدند، دیوار نگارستان و دژ هوش

خراب کردند و نقش و نگارهای بی را

خودی را از میان بردند و برای مردم 

ها ساختند و به خاوران بیچاره خانه

در نتیجه نیزه« باید آیین مهر دنیا را بگیرد»رسیدند و گفتند: 

« ها را شکستند و گاوآهن کردند و از شمشیرها داس ساختند.

زندگی مردم شهر در این افسانه برکت نهایی در غالب کمک به 

نگارستان که مردم شهرهای دیگر از آنها ترس داشتند و برقرار 

 کردن مهر و آشتی.

 منابع:

 کمبل، جوزف. قهرمان هزار چهره. ترجمه شادی خسرو پناه.

 1392گل آفتاب. چاپ پنجم.  نشر

کهن ایراین. گردآورنده محمد  یهاافسانه مهتدی، قضل اهلل.

 1392اپ هفتم. قاسم زاده. نشر هیرمند. چ

دوم چاپ شناسی. نشرمرکز.. مبانی اسطورهعباس مخبر،

1396 

و  هاهینظرنامور مطلق، بهمن. درآمدی بر اسطوره شناسی: 

 1392کاربردها. نشر سخن. چاپ اول. 

ربا داستان دژ هوش لیتحلو  یبررسنماز علیزاده، سهیال. 

 و اسطوره یعرفان اتیادب فصرلنامة یونگ. اتینظربراساس 

 ■95. پاییز 44ش -12س  یشناخت

گذارد، سفر می جادهقهرمان قدم در 

تا هنگامی که مقابل در ورود به 

 «نگهبان آستانه»سرزمین قدرت اعال با 

 .شودیممواجه 
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 «هادوباره از همان خیابان» مجموعه داستانبررسی   
 «علی علیخانی»؛ «بیژن نجدی» سندهینو 

 

نوشتن درباره بیژن نجدی و 

کار  اشیداستانجهان 

سختی است چون با 

سروکار دارید  یاسندهینو

که برای انتخاب هرکلمه 

اش دقت کرده و هر جمله 

را بارها مرور و تجسم نموده 

اینکه او در زمان حیاتش فقط یک مجموعه  یادآوری است.

را از خود به  "انددهیدویوزپلنگانی که با من  "داستان کوتاه 

یادگار گذاشت و بعد از مرگ نا به هنگامش، همسرش دو 

مجموعه داستان کوتاه دیگر را از او به چاپ رساند، شاید 

تکرار مکررات باشد اما مجال کوتاهی است که او را در جهان 

ستان کوتاه با حافظ در دنیای غزل، با کمتر از پانصد غزل دا

مقایسه کرد و حسرت خورد از کوتاهی 

 فهرست آثارشان!

دوباره از همان "مجموعه داستان 

چاپ شد و  1379در سال  "هاابانیخ

مستمل بر بیست داستان کوتاه از نجدی 

بود که نویسنده با  70و  60 یهادههدر 

این نوشتار  در ه بود.وسواس آنها را قلم زد

سعی بر آن شده است که فارغ از بررسی فرمی و ساختاری 

 هاداستان، به تحلیل موجز درونمایه و محتوای هاداستان

پرداخته شود و به کتاب همچون اثری مستقل بدون ردیابی 

معنایی جهان داستان نویسی بیژن نجدی، به  یهاارتباط

 پرداخت. "انددهیودیوزپلنگانی که با من  "خصوص در 

 :سرخپوست در آستارا ک( ی1

که  یشاعرانگعمیق  یهارگهبا  یاجسورانه ینماد داستان

که به  یسرخپوست تیحکا است. یخاص نجد یاز امضاها

مال آنها  گریست که دا ینینماد مردم کرد سرزم ییبایز

از  شتریآب و خاک ب نیدر ا قدمتشان نکهیبا ا هاآن .ستین

که شعار سرخپوست  اندشده یتیتازه واردها است اما اقل

 نیبر گردن به ا یوغیاست را چون  ردهسرخپوست م ،خوب

 زیاز هر چ شتریدر داستان ب سرما .کشندیمسو و آن سو 

 :انداخت "ثالثاخوان مهدی "زمستان شعر  ادیمرا به 

 کیشود تار یبرون ابر دیآیم نهیکز گرمگاه س نفس

 چشمانت شیدر پ ستدیا وارید چو

 چشم یچه دار گریاست پس د نیک نفس

 ...کینزد ایچشم دوستان دور  ز

است  ینجد یهاداستانکه عنصر تکرار شونده  یمرتض

از همه  شیب اشمعصومانهو مرگ  یاشاره به شورو توام با

 یهاآرمانانداخت که در راه  "وانیک یمرتض" ادیمرا به 

سرنوشت حزب توده هم  هرچند شد. باران ریحزب توده ت

به  توانینماما  ستین هاسرخپوستشباهت به کردها و  یب

 .سه ضلع ناهمگون رسم کرد نیا نیب ییمعنا یمثلث یسادگ

 یشهر .ستین نینماد ٔ  وجهه یداستان ب یهم برا آستارا

اما مردمش بر خالف  بردیمکه از سواحل خزر بهره  یشمال

و  هاسرخپوستاز  یکوچکتر تمثال انتظار ترک هستند.

 کردها

 غیاز ت بایز یااستعاره یو کوتاه شدن دستان راو کوچک

است که به شرح احوال  یسانسور در خصوص مطالب زیت

 .حزب توده پرداخته است ایکردها و 

 تیقطعه از قدرت روا نیمجموع ا در

 تیو خلق شخص ی، داستان پردازیگر

موجز و  نکهیبرخوردار است و با ا ییباال

و  ایگو تینها یکوتاه نوشته شده اما ب

 .گذار است ریتأث

و دشنه و کلمات در  رمانیآرنا  (2

 :من یبازو

سرشار از احساسات شاعرانه  یدر قالب متن و متن یشعر

شده  ییو روا یداستان یهاصحنهبه  لیتبد ییبایکه به ز

است چون که  دهیچیتو در تو و پ اریداستان بس یفضا است.

که استفاده  یونیاف ریتأثنبوده و تحت  یعیدر حال طب یراو

 یذهن یفضا یتمامپس است  ییدر حال داستان سرا ،کرده

پس از  یکیرا  هاتیشخصکه ما با آن  شودیم یریتصو وا

به شاملو داستان  میتقد .میزنیمو ورق  میشناسیم یگرید

به لحن شاعرانه و  اریبس یسدشنه در د یادآوریعالوه بر 

 یاحساس و شاعرانگ نیا یول است. کیداستان نزد یاحساس

 یکه به قول شاملو چنان شاعران ستیاز جنس گل و بلبل ن

است از  یویبلکه غر ، نیست.دیکش خیچهارم هب دیرا با

کلمات را به عنوان  یهمانطور که نجد .حنجره کلمات

و شرافت در بازوانش  ینماد مبارزه، مردانگ ،اشیبدن یروین

و  تیاز جنس مردمان اقل یترکمان .کندیمو پنهان  یمخف

تحت ظلم  تیکه بخاطر قوم ینسل ینماد است. هیحاش

قطعه از قدرت  نیمجموع ا در

و خلق  ی، داستان پردازیگر تیروا

برخوردار است و با  ییباال تیشخص

موجز و کوتاه نوشته شده اما  نکهیا

 .گذار است ریتأثو  ایگو تینهایب
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نسل در قالب  نیا ادیحکومت واقع شده و حاال درد و فر

خود  تیمظلوم ادیبه صدا درآمده و فر یراو یکلمات از بازو

 به گوش مخاطب اثر  اشیزندگ ٔ  جانبهرا در سانسور همه 

ینمکه هربار خوانشش از لذت آن  یداستان .رساندیم

مانند آبنبات جمالتش  دیکه با ییو از آن دسته نثرها کاهد

کوتاه  یهاداستان نیبهتر زا قطعاً  را در دهان مزمزه کرد.

 گونه نیا شدیمکاش  یاکه یکه خواندم و حسرت یفارس

 !نوشت

 :گناهان یب (3

با  یقیحق تیکه مرز واقع یجوان یساده از زندگ یتیروا

در  نیهم یرفته برا نیاو از ب یبرا لمیف یشیداستان نما

در  یزندگ تیبر جذاب دیشا ،شودیمغرق  لمیداستان ف

که هنر  یگاهیبه جا یاحترام نجد یادا افولش افزوده شود.

داشته باشد  هاانسان یدر زندگ تواندیم

 .کیگونه و تراژ ارهشد یالبته با لحن

  :یمرغاب کینگاه  (4

با  یگونه از نجدداستان یوگرافیاتوب

و البته ساده از اتفاقات  نیریش یتیروا

اما سرگرم کننده  .اشیکودکرخ داده در 

 .گزنده و تلخ یلحن با

 :هاابانیخدوباره از همان  (5

و تلخ از جان  زیحزن آم یتیبا روا تیپر از خالق یداستان

شده  رشیکه مرتکب قتل همسر پ قصه تیگرفتن شخص

جان گرفتن بعد از شده رخ داده  عیوقا یاست تا بازخوان

 داستان. انیمرد در پاریپ تیو زنده شدن شخص تیشخص

در قامت  ینجد یفکر یرفتن قوا لیاشاره به تحل دیشا

یمبه نحوی  داستان انیدر پا دیام یکورسوو ظهور  رمردیپ

 ییرها یزن برا تیهم مرگ شخص دیشا .برداشت کرد توان

و محو شدن  یو غرق شدن در بدبخت یتیهو یاز منجالب ب

که  ستیی ادر جا متن هنر .ناهنجار نوشته شده ریدر تقد

که خود را در  سندهینو تیو شخص شودیمفراداستان آغاز 

روبرو  یگرید یهاتیواقعبا است  کردهیمقامت خدا تصور 

یمو درمانده  فیضع شتریسبب هر لحظه ب نیشده و به هم

زوج  یمکتوب او برا ریتمام تقد ،رمردیو با زنده بودن پ شود

 .شودیم هداد شینما یگریداستان به نحو د

 :نه قطار مارستان،یب (6

 یتیو روا یطاهر و مرتض یهاتیشخصباز هم با  یداستان

 یها یمتیفقر و نامال انیسوم شخص از چهره عر هیاز زاو

  داینمود پ ینجد یهاداستانجامعه که در قلب قلتشن در 

کردن  ادهیپ یاز فشار حکومت برا یلیتمث ییفضا .کندیم

 هیو مقاومت در برابر فشارها با روح یاز قطار زندگ هاآدم

 !یقهرمان یچاشنالبته و  ییجنگجو

 ی:تناب ،یتن آب (7

سورئال که به  ییفضا میهمان زبان شاعرانه با ترس ادامه

شکسته شده و  زبان است. هیشب تیو مگر یدال یهاینقاش

متن موج  نیدر ا یسیداستان نو یقواعد جار تیاز تبع یعار

مورد  فیبه عناصر هم همچنان موت دنیبخش جان زند. یم

 اریداستان بس نیدر ا ،است یسیدر داستان نو یعالقه نجد

آن را  رنگیداستان و پ چندتم هر .کندیم ییرخ نما اوتمتف

 یسیداستان از داستان نو کیدوست نداشتم اما به عنوان 

داستان را به  نیاگر ا دیشا هرچند بود. یخواندن یکار ،مؤلف

وقت خوانده  چینوشته بود ه یجوان ٔ  سندهینو ینجد یجا

 !ماندیمو گمنام  شدینم

 :پر از دندان یتاقچه ها (8

که با  یستیو سمبول دهیچیپ یداستان

 یریتفس یهاهیالآن  یتوجه به زبان فن

داستان  یفضا .شودیمرا شامل  یمتفاوت

 دیگویمسخن  هاتیشخص یتیهو یاز ب

خود را  32مرداد  28 یکه بعد از کودتا

تاقچه جا  یند رودبخن توانندیمکه  ییهادندانو  اندباخته

رمان که نکرده بلکه درا  یانقالب هم درد یو حت اندمانده

 داستان است. دهیرا از دندان به کل صورت کش یتیهو یب

 یجیتدر یگم شدن و فراموش تیندره حکاآمادام و 

فقط جز اسمش  گریکه د یاست و فردوس یمذهب یهاتیاقل

 دیبا یروز کی اما و خاطره آن نمانده است. ادیاز  یزیچ

چمدان مملو  وکرد  شو فرامشو ختیرا دور ر ادهای نیهمه ا

 سپرد. خیرا به قطار تار یاسیو س یاجتماع یها متیاز نامال

و البته با عذاب  ییبایبه ز یداستان نجد یکه راو یکار

چون که دندان ساز داستان  دهدیموجدان آن را انجام 

 .گرددیماز گذشته  ترتیهو یب هادندانبدون 

 :حادثه کوچک کی (9

 نیدر ا ینجدبیژن  یوگرافیب یهاداستاندسته  از

 یریدستگ یمجموعه است که با ظرافت به ماجراها

 یجوان ٔ  جامعهدر متن  هایاتودهمصدق و دکتر طرفداران 

 و ببندهای ریشاهد بگ ،رفتن و سرگرم شدن نمایس نیکه ح

فضا  نیهم یاگونهما هم به  نسل و خفقان آور است. یسیپل

ها  یدیبه قول ناصواب فرد دیشا نیرا تجربه کرده است و ا

 !ماست یخیحوالت تار

 

 یگونه از نجدداستان یوگرافیاتوب

و البته ساده از  نیریش یتیبا روا

 .اشیکودکاتفاقات رخ داده در 

گزنده و  یلحن اما باسرگرم کننده 

 .تلخ
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 :چمن یبرا یاهیمرث (10

که با درک  دهیچیپ یو البته با لحن بایز اریبس داستان

 .ندانش یم یخواندن متن در جان آدم ینیریزبان آن، ش

در آن  هیکه طاهر و عال یتیبا روا گریچند داستان د مانند

از  انهینمادگرا یریتصو .روبرو هستیم کنندیم ییرخ نما

رنگ داستان رنگ یکه متناسب با پ یزییو پا یحس نوستالژ

 ینجد یهاداستانگفت  شودینم واقعاً  .تشده اس یزیآم

 رینقاش ییتابلو ایشعر  ایمتن است 

به جان  یداستان حضور توپ به عنوان عنصر زندگ نیا در

 یا یگرشیدکه  افتهیتوپ جان  .زندیتلنگر م هاتیشخص

 یهاوصلهفارغ از  بایز یبه عروج ستین یپالستک صرفاً

است به پرواز  ینفت و ساعت که نماد زمان جهان ماد یماد

 ویبه خش خش راد اشاره .دیآیمدر  ییدر آسمان رها

خواننده زن بودن و ترس از جنگ و  یصدا دنبال ه،یروس

به  شیاز پ شیهشدار دهنده داستان را ب یزلزله هم فضا

 دیشا اما .کندیم کیجامعه نزد یو اجتماع یاسیس یفضا

زوج  نیاست که ب یبیفاصله غر میترس ریتصو نیباتریز

 ینمود .شودیم میو باال خان ساعت ساز ترس هیداستان، عال

و گم شدن در  یسرد عاطف یاز فضا

 !وبیمع یهاساعت کیت کیت

 دایخوام پ یرو م یمن چ( 11

 :کنم؟

داستان دو برداشت متفاوت را  نیدر ا

 یطاهر و مرتض نکهیا اول تجربه کردم.

به  یمرتض کاراکتر،هستند که بعد از ازدواج  تیشخص کی

داستان فقط نام  یاصل تیشخص یرفته و برا نیمرور از ب

است که  نیابه دوم هم مرتبط  برداشت .ماندیم یطاهر باق

 یمرتض یسابق برا قیآن رف گرید ازدواجطاهر بعد از 

و  کندیمخود را گم گور  یمرتض نیهم ینخواهد بود برا

 .شودینماو  ریگیپ یلیکار خودش و طاهر هم خ یپ رودیم

از  ریز تیب ادیمرا  یفانوس به دست بودن مرتض صحنه

 :بزرگ انداخت یموالنا

 گرد شهر گشتیبا چراغ هم خیش ید

 و دد ملولم و انسانم آرزوست وید کز

 :کوریمان( 12

که با شکست  یریسرراست اما به شدت تصو داستان

 ییداستان گو نیخواندن ا موقع همراه است. یمتعدد یزمان

.تک تک یانشستهرا به تماشا  زیکوتاه غم انگ لمیف کی

از  تیمتن بوده و با موفق یساز یکلمات در خدمت بصر

 نیا یاز نجد یکمتر داستان در .اندآمدهبر  فهیوظ نیپس ا

در کارنامه  کوریمان .خوردیمبه چشم  یم انتزاعیمفاه لیتقل

به داستان سرراست است در کارنامه  هیشب یزیچ ینجد

 .نچیل دیوید

 :زمان نه در ساعت (13

شکست زمان بدون وقفه  ریداستان هنرمندانه در تصو کی

چمن با  یبرا یاهیمرثبه داستان  هیشب یزیچ در کالم.

یی و مضمون معنا رنگیکمتر پ یدگیچیو پ ترساده یعناصر

 آن.

 :فصل و نادرخت یب( 14

ادامه داستان آرنا  رسدیمکه به نظر  بایز اریبس یداستان

داستان از شهر  نیا یفوق العاده قو فاتیتوص ... است.رمانی

ان و چرخش به سمت قهرمان رموجود کارگ تیرشت و وضع

 انیجر ذکر است. یعال اریبس یشگیهم یمرتض ،داستان

 نیخاص مطرح شده در ا دهیدر پرانتز هم ا سندهینو یذهن

که توسط  یاشهیش یب ٔ  پنجرهداستان است. در آخر 

را  ینوع نگاه متفاوت او به زندگ شودیمحمل  یمرتض

داستان از اشاره به رد سرخ و دردناک  نیا در .کندیم انینما

 دیکه ص ییهافصلدر  ادانیکساد ص یزلزله رودبار تا کاسب

 یدستفروش یها متیو نامال شودیمکم 

 .شودیم فیوتوص ییبایکتاب به ز خصوصاً

مونگول آن هم در  یهابچه دنید اما

و صحنه  فاتیاز آن توص رخوارگاهیش

فوق العاده است که  کیسمبل یها یساز

 یانیجامعه را به عر ندهیبه آ ینگاه نجد

 .کشدیمبه رخ خواننده 

 :ایروان رها شده اش( 15

و  یعال یزمان یهاییجابجانقص با  یفوق العاده ب داستان

و جاماندن از متن خواننده را با  یریتو در تو که بدون غافگ

در  یکه نجد ینقص یب کیسمبل زبان .کندیمخود همراه 

 ییکه گو مستأجرزن  یساز ریداستان دارد در تصو نیا

 یشگیقهرمان داستان است که در قامت هم هیعال یجوان

 یخود روزگار م ییپر از خاطره با تنها یاخانهدر  دارعزا

 یهایفضاساز ادآوریگذاراند و چک چک نم باران که 

 یاست ب سیدر استاکر و سوالر خصوصاً یشاعرانه تارکوفسک

هم  هینام پسر عال میابراه .باستیو ز رگذاریتاث تینها

و  دیآیم رونیکه از آتش ب یمیابراه است. کیسمبل

بخاطر لو همسر )از فوت  یجهنم و درد ناش درکه  یمیابراه

به  بیترک کینام داستان  خود .دیآیم ای( به دنهیعالدادن 

 یتمام در است. یحال فلسف نیشاعرانه و در ع تیغا

یمبه چشم  ایروان رها شده اش نیا ینجد یهاداستان

نقص با  یفوق العاده ب داستان

و تو در تو  یعال یزمان یهاییجابجا

و جاماندن از متن  یریکه بدون غافگ

 .کندیمخواننده را با خود همراه 
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او از ابژه صرف خارج شده و  یداستان یایدر دن ایو اش خورند

توپ در داستان  مانند .کنندیم دایپ ویسوبژکت یتیماه

 یهاداستاناز  یاریباران در بس ایچمن و  یبرا یاهیمرث

 نجدی.

 :آمدیم زییآن سالها، هر سال دوبار پا( 16

و در زمان به  شودیماز زبان سوم شخص مطرح  داستان

سهراب را مرور  ،گردد و خاطرات قهرمان داستان یعقب برم

 یریو در پ ستیسهراب شاهنامه ن هیکه شب یسهراب .کندیم

 هیعال زند. یو شکمش را باد م رودیمبدنش ور  یهالیزگبا 

از  یزیهر روز چ یاستعار ییهانامپدر و مادر او با  تیو عنا

یمآن را  ییو بعد پنها نندیبیم ییخود را طال یزندگ

رد مشترک دارند و آن ارتباط  کیاما  زهایچ نیا .فروشند

و  همدم او. یزندگ یتنگاتنگ با سهراب است و شادمان

 تریتجملکه روز به روز  یبه زندگ هیکنا و همراه او. یهمباز

 نیب وآن کاسته شده  ییابتدا یحال از سادگ نیشده و در ع

که  یمادر .شودیمحکمفرما  اتیو روابطشان ماد هاآدم

که همسرش به  ابدی ینقش بسته درم وریبا ز اشیزندگ

طال در  دنیسرش بلند شده اما به خاطر د ریالح زصطا

 تیروا .دهدیمادامه را با او  مشترک یزندگ ،چهره همسرش

محبت را  یخانواده که جا یجیتدر یاز فروپاش یبیغر

 .طال گرفته است یهاسکه

 :خال( 17

و  رمانیآرنا "داستان به نظر ادامه دهنده داستان  نیا

 ادآوریمن  یبرا داستان است. "من یدشنه و کلمات در بازو

 حضور فرهاد داشت. کریدر پ یعباس معروف یسبک نگارش

 چه مادر چه همسر. هازن یاست از تمام یزن که نماد کی

به  یافتند که شخص راو یاتفاق م یداستان در حمام یفضا

 انیو در جر کندیم یاپردازیرؤشخص در آن  اولصورت 

 .کندیم ینقل مکان ذهن الیو خ تیواقع نیزمان ب الیس

 یهاانساناز  گرید یلیو خ ریرکبیداستان ام ادآوری یحمام

 .شدند ستیکه در حمام سر به ن خیتار

 ی:هتل نادر( 18

مبارزات مسلحانه  یاست بر تمام یزینقد تند و ت داستان

 نیو پوچ بودن ا کیدئولوژیبه مبارزات ا ینقد قبل از انقالب.

 یاز کودتا یناش اسی یادآوری نیدسته از مبارزات و همچن

 مصدقدکتر  یو سقوط دولت مل 32سال 

 :ردیمیمکه دارد  دانستیم( 19

به  کینزد یدر داستان که تا حدود یحضور مرتض دوباره

 یداستان است. "سرخپوست در آستارا کی"داستان  تیموقع

و آن جمعه  اهکلیجنگل س انیجر آوردایکه  یاسیس یبا تم

 ریتأثداستان به وضوح از  انیجنازه در پا نبود است. یخیتار

ام را یق نیپرده برداشته و جاودان بودن ا خیواقعه در تار نیا

 .کندیمگوشزد 

 ... گن یم یگن گرگ به چ یم یبه چ( 20

 .اهگلیس امیق تیبا محور یبه داستان قبل کینزد متنی

در مجموع بیست داستان نوعی وحدت در عین کثرت به 

نتوان این مجموعه داستان را با  دیشا .خوردیمچشم 

مدرنی که در نهایت تبدیل به یک کل  یهاداستانمجموعه 

به عنوان اجزا، مقایسه نمود اما  هاداستانتشکیل شده از 

تکرارشونده  یهاتیشخصفضای ذهنی، کاراکتر پردازی و 

کتاب حس و حال خواندن  یهاداستاننجدی در طول 

مملو از  یرمان .کندیمرمانی منسجم را برای مخاطب تداعی 

در مواجهه با  ییایرؤ یهایرسازیتصواحساسات شاعرانه و 

 ■ حقیقت تلخ اضمحالل تدریجی آدمی در کالبد انسانی.
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 ؛ رضا صفری«چاشنی»داستان کوتاه 

 حال؛ پرنیان خجسته«چک»داستان کوتاه 

 ؛ محمود ابراهیمی«تواتر»داستان کوتاه 

 ؛ محمدعلی وکیلی«خوابگرد»داستان کوتاه 

 ؛ مسعود دستمالچی«گل چشمه»داستان کوتاه 

 محمود محروقی؛ «معلوم هست کجائیم»داستان کوتاه 
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 «گل چشمه» کوتاه داستان 
 «مسعود دستمالچی»نویسنده  
 

 یصبحگاه مینس ینشست. خنکا رودیبر پُشته مشرف به هر

از عرقش را نوازش  سیخاست؛ صورت خ یآب برم یکه از رو

 ادیدر دلش جوانه زد. اما  یو زندگ دیاز ام ییها. رگهکردیم

بر او وارد شده  روزیکه د یبه اشارت آنان یانجام کار و اجبار

را  دهینبال رامشآسا، جوانه آ لیو س بیمه یبودند؛ چون رگبار

غم را در بغل گرفت  یزانو یو درماندگ أسی. در اوج دیدرهم کوب

یموج م أسیو  دیشد. در نگاهش ترد رهیآرام رود خ انیو به جر

. از درد و دیدیپناه م یتنها و ب ی. خودش را چون چغوکزد

جانکاه که چون خوره به جانش افتاده؛ به کناره رود پناه  یرنج

سر  یاش را به باال هیپوش یهراس و ترس چیه یآورده بود. ب

 یو ب ییاز تنها ایپرسان و جو یاعتنا به نگاه یانداخته و ب

 به زمزمه آرام رود گوش سپرد.  ش،یحجاب

اش که از محاق چادر چهره ی. اما گردنمودیساله م یس

و  یرا کبود نی. ااندینمایو فرتوت م دهیرا تک یزده بود؛ و رونیب

یبه رخ م اشیشانیپ قیعم یارهایچشمان و ش ریز یگود

نهفته و  شیمایدر س ییبایاز ز یاوجود هنوز بهره نی. با ادیکش

خانه شوهر فرستاده  بهبود. نه ساله بود که  انینما شیهارگه

ناآرام و جاه  ،یعاص یاش بود. مردبودندش. شوهر که پسرخاله

. از زدیخانواده م شتریمعاش ب نیتأم یبرا یطلب بود. بهر در

که در کناره رود داشت؛  ینیتکه زم یبام تا شام عالوه بر کار رو

 یپول یاواخر در پ نی. ازدیدست م یزیفروش هر چ دیبه خر

. بردیبه لب مرز م اکیشده و تر یهرات ریمأل نظ ٔ  هگد شتر،یب

او مثل پشه  ی. ولگذاشتینم یبه حرفش وقع شیهرچند شو

. اما هرچه کرد کردیوقت در گوشش وزوز م یوقت و ب ،یمزاحم

 کار خطرناک برحذرش دارد؛ افاقه نکرد. نیتا از ا

را به او داده بود. درد و  یاآرام رود، حس دوگانه انیجر

. درد جان گداز و خردکننده از دست دادن ناموس و  بود نیتسک

که جانش را به لب آورده  شیاز شو یخبر یغم ب زیو نبودش و ن

اش را داده که وعده یو بهشت موعود ییبود. تسال و آرامش رها

که  ییپس از آن بال خورهکه چون  یبودند. هر چند رنج و عذاب

. توده مذاب کردینم شیدم رها کیبه جانش افتاده بود؛  نهید

 یکه چون آتشفشان دیینپا یری. دسوزاندیاندوه اندرونش را م

 وار از چشمانش روانه کرد. البیو اشگ را س دیتنوره کش

 دارشیشب انگشت بر لب از خواب ب یهامهیمراد ن ریش

 نمود.

 کارت دَرُم. لهیبِرِم تو طو ایب ز،یگل چشمه ورخ 

 رییورگو یج نیهم شهینم 

 

یاز پ یرانیرُوَه. در سکوت و به ح داریشه ب یکینه، ممکنه  

 روانه شد. اش

 نیبار بود که شوهرش ا نیاول ر،یپنج سال از تولد بش بعد

 یپرسش ب کیگونه در خفا او را به خود خوانده بود. هزار و 

داشت؛ در نبود  یپاسخ به مغزش هجوم آورد. او که هر کار

 .دادیپسرانش انجام م

پشم تو کُالم  گهیاونا پررو مرَن. دو روز د به،یپسرا ع شیپ 

 .ننیب ینم

 ورمگفت: بعد

 قبل نماز پگا ثواب داره. 

چکَرُم دَرَهر  یمونده ... راست یلیرفته ... تا نماز خ یحاال چ 

 بَشه! ریخ یاله

 یکه شدند، دوباره برگشت دور و بر را به کنجکاو لهیطو وارد

کرد. گاو  شیپ یاز نظر گزراند. مطمئن که شد. در را به آرام

 لهیطو ی. از روزن باالدیآنکه نگاهشان کند؛ ماغ کش یشان بماده

 یهادست انی. دستش را مدیخلیشعاع نور مهتاب به درون م

 رهیکبودش به او خ یهاچشماش گرفته و با بسته نهیزمخت و پ

 شد.

 دَرُم. مو ... یتیوص کیگل چشمه  

 هی ی... مگر زبونم الل، خبر ریگیورم یچ یحرفا ره برا یا 

 که مو نمدَنوم.

 یامراد با خنده ریکرد. ش سیرا خ اهشیس یهاچشم اشگ

 اش نشاند و گفت:اش را بر گونهکلفت و آفتاب سوخته یهالب

 . ... فقط ...هیَنِ زمینه بابا ... جون سه تا پسرا هچ چ 

 ریدی... زودتر ورگو جون به سرم ک یفقط چ 

 ها بلن مرن. دوندو رو جگر بگذر، هماال ورمُگم.بچه ترواشی 

کرد با نگاه در چشمان مضطرب  یتو دلش نبود. سع دل

ا بود. ب دهیفا ی. تالشش بدیبگو خواهدیکه چه م ابدیشوهرش در

 کرد: هیخودش واگو

. غلط دیقدر مس مس نمک یداش؛ ا شهیشگیاگر منظور هم 

 تر بَشه.مهم یلیخ سیبَ هینکنم؛ قض

لحظه  نیپهن و تپاله گاو عادت داشت. اما درا یآنکه به بو با

. حالت دلشوره و تهوع به جانش دادیمشامش را آزار م ش،یبو

 افتاده بود

 ورگو. لتَهی! حرف دیدس او دس من یا یچ یمراد جان، برا 

المصبم  یبو. آوِ ا یکه امسال خشک سال یگل چشمه، مدَن 

دَره  م؛یُ بکاشته  یکم تره. هرچ صفمیکم رفته. حصّه آو مام از ن
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 رمونیبره؛ نون خشکم گ شیپ یجور یخشک مره. اگر هم

تومم  تییَکه چو خط نس هیدا غومی. از اُ طرفم عزت بقال پهینم

 از قند وشکر ... یرفته. دگه تا پول نت

 ورگو. لتهیره مدَُنم. حرف د نایهمه ا 

دم قَوخَنَه گول ممد ورگفت: اگر با مو  یپسر شاه ول روزید 

وَ اِت متم.  یهزار افغان نحای. پبادیببرم به تا نسیتا ج ییایب

ور ره اُ  نسایکه ج یوقت شمیوَ اِم بدا. بق یبعدشم پنج هزار افغان

 متَه و... م؛یبدا لیتحو ش،یرانیمرز به طرف ا

 و ...  یکن میتیمو ره بِوَه و بچه هاته  ییتو م 

همه جاشه  کری. فنیدسته  کی نای. اهیمترس زن از اُ خبرا ن 

رَم از دم  یرانیا یهاهیو امن کندیشر یخودمه ک یهاهی. امندنیک

از  سیبَ اطیبه کارمه ندره. فقط محض احت یکار ی. هشکنیبخر

 بشتر طول نمکشه. یکوه وکمر برم. اُم چند روز

ها نون . حاضرم با بچهیاحد واحد نِمگذَرُم بر یبه خدا 

 کهی. مثل ایپر هَول نکن یکارا یتو از یخشک وَ دندو بکشم. ول

برد.  اکیماه ِپش بچه ساالر مرجان تر شیش یرفته. هم ادتیِ

 باباش آوردن! یدو روز نگذشت؛ جنازه شه برا

 یمن کریتو ف ریشاه ول ای ینفوس بد مزون زن! تو بهتر مدن 

 کارا بکنهر یمگذاشت پسرش از ا یاگر از اُ خبرا بو؛ شاه ول

 .هیرفتن ن یبه ا یبدنم راض یمو کیاُ ره ولش کن.  

منصرف نشد. مرغش  مشیاز تصم شیچه تقال کرد؛ شو هر

. هنوز از شوهرش گذردیپا داشت. از آن روز دو هفته م کی

بود  نینشده است. دو روز بعد از رفتنش، کار هر روزش ا یخبر

هرات بست  ی. دم در استانداررفتیکه آفتاب نزده به هرات م

دست  امابدهند.  شیاز شو یو سراغ ینشست. تا بلکه خبر یم

فرو رفته  نی. انگار آب شده و به زمگشتیاز دو پا درازتر بر م

 بود.

نگهش  یاستاندار اطی. همان دم در حدانندیهش نمرا لیاوا

. کم آوردیو خبر م رفتیبه داخل عمارت م یاهی. امنداشتندیم

آشنا شد. پس از  یانگهبانان و کارمندان آنجا چهره یکم برا

با  یاتاقک نگهبان هی. امندیرسیکه به در م نیهم ،یچند روز

 نی. همه ادادیشده و اجازه داخل شدن م شیرایپذ ییخوشرو

 بودند. یجواب گو یسمج را با مهربان یآشنا

 نرفته. یگل چشمه، هنوزاز اُ طرف مرز خبر یب یب 

جماعت  انیدر م یاکه به آنجا رفته بود. به ناگاه ولوله روزیپر

 کوفت و ور گفت: اشنهیبا قنداق تفنگش به س یاهیافتاد. امن

 دور شو زن ... رد شو کنار. 

 ریمُکّوب نمیکردم که به تخت س کاری... مگر چ یچ یبرا 

 .ی... نباس مزاحمش بِرهَیدَرَه م یجناب وال 

 دردمو ره درمون کنهر یآگه او به داد مو نرسه، پس ک 

 گفت نکن ... وگرنه... یادیز 

 ریوگرنه چ 

 حبست مُنم. یبه جرم اخالل در آمد و شد وال 

 بلند ورگفت: یبا صدا نهیدرد جناق س از

 ورکن. شهیظالما ره و ظلمشه ره از ر یخدا ...ا یا 

 به محافظانش گفت: یبا تشر د؛یرا شن ادشیکه فر یوال

را به اندرون  یکه هر کس و ناکس دییپس شما چه کاره  

سر و پاها  یب یاز یکی گهیدفعه د کی نمیاگر بب دریکنیم یراه

... 

 اطیبه گوشه ح یدست او را گرفته و به آرام هاهیاز امن یکی

 خف در گوشش نجوا کرد: ییبرد و با صدا

ما رو از نون  یینکن. مَ هییگل چشمه، ترا خدا غ یب یب 

 !یخوردن بندَز

 از دهان خارج شد: یافزون گشت و با ناله اشنهیس درد

 بور یاُ ک 

 دکتور داوود شاه صبا. ،یجناب وال 

از  یوَ کبه اش ورگُ هین یکی هریآگه دکتوره پس درمونش چ 

 !ییرفته  یتو وال یک هیسر و پاها  یب یایصدقه سر

 خارج شد. یآنکه منتظر جواب بماند از استاندار یب بعد

وقت به تکه  یمراد رفته بود. وقت و ب ریکه ش یوقت از

هرز  یهاعلف نیرفته و به وج رودیهر هیبر حاش نشانیزم

ها که آن یالبال یو خشاش ها اریخ ،یگوجه فرنگ یهابوته

غم  یکه تسال ی. کاردیگردیشوهرش کاشته بود؛ مشغول م

ده، پسر  یبابا مرنجان، کدخدا هیبود. به توص شیشو یدور

 .بردیرا با خودش م ریبش خردش،

 "دور و ورا طالبا پرسه مزنن. حتماً یادخترم، گل چشمه 

 از بچه هاته با خودت ببر. یکی

را از خواب  ریبش امدیکه از خواب ورخاست. دلش ن نهید یول

عازم مزرعه شد.  ییبه تنها یدم بامداد دهیکند. در سپ داریناز ب

هرز پرداخت. هنوز  یهاعلف نیچادرش را به کمر بست و به وج

 که از دور به یکلتیموتورس بینگذشته بود که پره مهیروز از ن

موهوم به جانش انداخت. انگار  یهراس آمد؛یم نیسمت زم 

درنگ  یناگوار در راه است. ب یابدلش برات شده بود که واقعه

صورتش  یاش را به رو هیچادرش را باز کرده و پوش یهابال

 به پا شد: یانداخت. در دلش آشوب

 کنه. رینکنه طالبا بَشنر ... خدا بخ 

دو  کلتیموتورس ی. روندیشد. او توانست بب ترکیکم نزد کم

 ریاز گرد و غبار، پَر شالشان را تا ز زیپره ینفر سوار بودند. برا

 ن،یوج نیح رینفس گ یچشمان بسته بودند. در هول و هراس

 انیاعتنا به او از م یمراقبشان بود. موتور سوار ب یچشم ریز
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 اشیآمد. به دو سه قدمیم شیبه سو زیجال یهاکرت نیپرچ

شدند.  ادهیپ کلتیرکابش از موتورس. سوار و ستادیا د؛یکه رس

شانه  لیرا حما یدر دلش پاره شد. هر دو تفنگ یانگار بند

بود.  شیو از آن راکبش ام ش نکوفیداشتند. تفنگ سوار، کالش

 انینما شانیهاافهیچهره برگرفتند. ق یپَر شالشان را که از رو

تر و جوان یگریشد. راکب هم سن و سال شوهرش بود. اما د

یها را نم. آندی. رنگ از رخ گل چشمه پرنمودیساله م ستیب

بر  یمیبودشان. هراس و وحشت عظ دهی. الاقل تا حاال ندشناخت

 نیزم یگشت. کَمچه از دستش رها شد و رو یوجودش مستول

 گفت: یآمد و به نرم ترکیافتاد. راکب نزد

 .یخواهر ... خسته نبَش 

 برآر. ،یدرمونده نبَش 

را ورانداز کرد  شیسرتا پا ش،یو عقاب رهیراکب با چشمان خ 

 هریایب یبدون محرمش وَبُر سیزن نبَ یو گفت: مگر نمدن

 بو. ضیبچم مر یچرا مدَنم برآر جان. ول 

. گذراندیکه تاکنون ساکت بود و مرزعه را از نظر م یکی آن

 رونیگل چشمه انداخته، زبانش ب یبه سر تا پا دارنهیخر ینگاه

. هم زمان دیکش اشدهیخشک یهالب یآورده و هوس آلود به رو

 به اطراف به سخن درآمد: یبا نگاه

. یی هیو غوزه هاشم رگ بز ییکاشته  یخواهر، خشخاشم ک 

 کاشتش حرومهر یک یمدن

 مگر شوما مفتش دولتنر 

 ی. ما پاسدار دولت اسالممیُدولت کافر نِ ینه، ما مأمور ا 

 طالبم.

 گفت: یگریرو کرد د بعد

و خشخاش  دهیک تیکه معص نیمأل رحمان، با ا ینیبیم 

زن  کی یدره ک یمعن یچ "متر درازه. اصالً کیبکاشته، زبونشم 

 به دو کنهر یکیبا مرد نامحرم 

شده  رهیاو خ هیمأل رحمان که تاکنون در سکوت به پوش 

آمرانه  یو با لحن دیکش اشیانبوه و جوگندم شیبه ر یبود. دست

 .نومیات وردار بب هیگفت: پوش

. اما افتی یدر اندام گل چشمه افتاد. وحشتش فزون یلرزش

 کرد بر خودش مسلط شود. یسع

گناه دره. مو  ،یمرد! تو نامحرم یام چکار دار هیبه پوش 

 مو کنار نمزنم. هیپوش

. پرخاش سوختیاش مچهره دنیکه در و تب و تاب د جوان

 :گرانه به صدا درآمد

 مأل ورمگه، ورگو چشم. یجَر نکن زن. هرچ 

چادر  ه،یبرداشت و چنگ در برقعه او زد. همراه پوش زیخ بعد

 ینشست. ب نیزم یو رو دهیهراسان کش یغیاز سرش افتاد. او ج

 نیزم یدستش را دراز کرده و چادر مچاله شده را از رو اریاخت

که بر الشه  ی. آن دو مانند کفتاردیبرادشته و بر سرش کش

. کردندیم یتاب یتصاحبش ب یباشد؛ برا افتهیدست  ییآهو

جوانک  نیح نیشروع بودند. در ا یبرا یادنبال بهانه کیهر

 کرد و ورگفت: یگریعنان از کف داده بود. رو به د

 هریآمال ... حکم شرع انور چ 

رو به گل  متیتکان داد و به مال یبه صبور یمأل سر 

 زن. زیچشمه گفت: ورخ

 یو نا زدیبال و پر، دل دل م یو ب ریاس یااما او چون پرنده 

بود. طالب  دهیچسب نیبه زم یبرخاستن نداشت. هم چون کلوخ

 به آبگاهش زد. یتر برافروخته شده و لگدجوان

که  ی. وقتییتَلِ کفچه مار لوکّه رفته  بینانج کهیزن هیچ 

 .یوَخِز سیمأل ورمگه وَخه. ب

 رونیکه از بال چادر ب اشییحنا یچنگ در موها آنگاه

 ادیافتاده بود؛ زده تا بلندش کند. گل چشمه از شدت درد فر

 :دیکش یجگر خراش

 .نیِکمک کنه. مگر شوما نامردا مسلمون نِ یکیخدا ...  یا 

دو باره به نوازش محاسنش پرداخته و به  یبه خونسرد مأل

 گفت: ینرم

 مره. ترنیجرمت سنگ ؛ینک انیبشتر طغ یک یزن هرچ 

. برخاسته دیبه ذهنش رس یآن فکر کیبرخاست.  ریگز نا

نبود.  یاجنبنده کرد؛یانداخت. تا چشم کار م یبه اطراف نگاه

از  یفرو رفته بود. از اقبال بدش حت ینیدشت در سکوت سنگ

که در  نشانیزم یو شوهرش که هر روز از بام تا شام رو مهینع

 نینبود. ا یرس نگاهش به کار مشغول بودند؛ هم خبر ریت

کرد و  یگریحرکتش از چشم مأل رحمان پنهان نماند. او رو به د

 گفت:

 مگرده! یکیرد شر ای!... تل همه طاغینیبیم یعبدالح 

 یاکدر و قهوه یهااو نشست و دندان یهابر لب یاخنده

 شد. به تمسخر گفت: انیشده از ناسش نما

 نیاداها پوره. همه شه تل همن. ع یمو چشم و چارم از 

 ری. اَخنهینمب یمنن کس کریبرف منن. ف ونیکَوک سرش ره دم

 .نهیبیکه بکنن خدا خودش م یورگوه هر کار نایبه ا هین یکی

ظهر  نکهیدوخته بود. با ا نیپناه چشم بر زم یو ب درمانده

ته بود؛ احساس تابستان دشت و دمن را فراگرف یبود و هرم گرما

 عیفجا ات،یموقع تنش را به لرزه انداخته بود. از جنا یب ییسرما

که رفته  روزید نیبود. هم دهیشن زهایو فسق و فجور طالبان چ

از  یکه او به زن دیبخرد؛ شن یچااهلل قند و  عیبود از مغازه شف

 :گفتیچه م شانیدرباره ا یمحله سگز
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آوردنر ...  یچ یکَل ممد بدخش الیبه سر عهد و ع یدیشن 

. جلو چشماش سر زن هیندا نیموتورشه، بنز یمگن چون برا

... دختر  یندر ی! تازه خبرنی یببّر ردیتا گ ردیوبچه هاش گ

ندُشته. تو  هیپوش یک یرم فقط به خاطر ا یسُرخَک یمش عل

 یک. دختر بچاره هم دنیناموسش ک یکناره رود ب یهم

به خنه رفتن ندشته؛ خودشه د  یشرم، راه . ازهیناموسشه از بدا

 نییپا یده کجک یرودخنه انداخته. چند ساعت بعدش، مردا

 لَشَشَه از آو گرفتن! رود،یدست هر

درد جان کاه  د؛یکوب اشنهیبر جناق س یکه عبدالح یمشت با

 را زدود: شیهاخاطره

 !یمزن یخودته به موش مردگ فهیضع هیچ 

برآر جان ترا به کلوم اهلل قسم ته مُتُم دس از سروم وردَرِن.  

 کنم. اریبچه هام د خَنَه منتظرن تا براشه کل جوش ت

 ورمگه! یزنکه چ یهه هه...هه. آمال، ا 

 رو کرد به گل چشمه و گفت: بعد

تا  می یج نیاسم کلوم اهلل ره مبر. ما د ا ستیبا دهن نج 

 حکم خدا ره اجرا کنِم.

 یلب ریاش دوخت و زگاه شهوت آلودش بر چهرهن سپس

 کرد: هیواگو

 تا ... یکن اریما ره ت سیاول ب 

 :دیکرد و پرس یگریبه خود آمده و رو به د بعد

 مأل رحمان ... حکم خدا ره بفرما. 

 یهابه شمردن گناه حشیتسب یهادرنگ همراه دانه یب او

 گل چشمه پرداخت.

زن که  ینظر به اعمال و کردار ا. با میبسم اهلل الرحمن الرح 

چادر و برقع در مالء  ی. دو: بنیَمحرم به صحرا اَم ی: بکیشامل، 

شدن بر حاکم شرع. چار: دروغ  یعام ظاهر رفتن. سه: طاغ

فحشا  جی. پنج: ترونیامر مسلم یو ول فهیخل ندهیورگفتن به نما

ها به جرائم و گناه ی. با اافغان یو فساد و منکر در بلد اسالم

به  نی. هم چننهمیالکفار رحماء  ب ی: اشداء علفهیشر هیاستناد آ

ما بِقَومٍ  رُیِّغَیُ: إِنَّ اللَّهَ ال دیفرما هقرآن ک یاز دستور ارشاد یرویپ

ما بِأَنفُسِهِم. و با وعده خداوند رحمان در مصحف  روایِّغَیُ ٔ  یحَتّ

 نصُرْکُمْیَآمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ  نَیالَّذِ هَایُّکه فرموده است: أَ فیشر

 یحکومت اسالم فهیامر و خل یول یأَقْدَامَکُمْ. و با فتوا ثَبِّتْیُوَ

و  هیزن زان یا ،یمأل رحمان قندهار نیافغانستان، من بنده کمتر

و  یعقل لیاسالم با دال عتیو شر نیمرتد را که از معروف د

و به قصاص نفس محکوم منُم.  ستَهیندَ کافرخارج رُفته،  یعرف

ورحمة اهلل وبرکاته. گل چشمه که تاکنون هاج و  کمیالسالم عل

 دهان باز کرد: یواج به سخنان مأل گوش سپرده بود؛ به زار

 ریچ یعنی یورگفت یک یآمال ا 

و  یاالرض یپاسخ داد: مفسد ف انهیموز یابه خنده جوانک

 .یکشته رُو سیب

در اندامش افتاد.  یو رشعه ا دیرنگ از رخ او پر دنش،یشن با

افتاد.  نیبه زم یشده و بعد چون مشک آب سهیچشمانش کالپ

اعتنا به او کنارش نشسته و پس از باز کردن  یآن دو طالب ب

 رشیدستمال سفره کنار کوزه آبش، به خوردن نان و پن

 .امدیگذشت و او بهوش ن یساعت میپرداختند. ن

 یبودند. عبدالح دهیشده و از خوردن دست کش ریس هاآن

و با اشاره به زن مدهوش کنارش  دیتنبانش کش فهیبه ل یدست

 :دیپرس

 وقتش رفتهر ،ینمن کریرحمان ف مأل

را به پنجه  شیزن شده بود. قبضه ر یمایکه محو س مأل

 کرد: هیفشرد و به زمزمه واگو

 شهی.. معلومه که وقتشه. هم!.نَیفَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِ 

کن و دم دماغش  لیکم خاک ره گ هیبعد حلق نوبت جلقه. ... 

 .هی هیَتا وهوش ب ریبگ

 یبا ته مانده آب کوزه و مشت لیوافر و به تعج یبا شوق او

 ،یاپیپ یدماغ زن گرفت. پس ازعطسه ها ریآماده و ز یخاک، گل

 یبرخاسته و گرگ مهیزن واکنش نشان داده و بهوش آمد. سراس

را از  هیشکسته و گر شیبه آن دو، بغض در گلو ینشست. با نگاه

 و گفت: دیسر گرفته و همراه آن نال

که بچه  هیَبرارا ... تو ره خدا مو ره ول کنن. بِذَرن برم. هماال 

به مرز رفته و  یک هییروَن. شوم که دو هفته  لواپسیهام د

خوَر و مادر  "و مسلمون، حتماً  نی. شوما که مالهیازش ن یخبر

 کس ره ِبدنن. یپناه و ب یزن ب کیبهتر وضع  سیدَرِن. بَ

 گفت: متیرحمان به مال مأل

. حکم شرع اریدر م بم؛یو ننه مو غر ریآو غوره مگ یبِخَد 

 تیو پوک زندگ کیاجرا ُروَ. بعدشم، ما از ج سیمقدس اسالم ب

 ... بادیببره به تا اکی. شوت رفته تریخبر دَرِم. سه ته پسر در

کالمش  انی. مدادیو گول به سخنانش گوش م جیکه گ زن

 و گفت: دیپر

مو ره  نیِمَ یچ یخبر درن. برا زیاز همه چ یپس شوما ک 

 بُکشنر

 تاب شده بود؛ پاسخ داد: یکه ب جوانک

 هیوجودت ما یعنی ریچ یعنی ی. مدَنیی یتو مفسد و باغ 

 .نهیننگ اسالم و مسلم

دوشش بر  یشده را از رو لیحما نکوفیاسلحه کالش بعد

گل چشمه گذاشت. آنگاه  قهیشق یگرفت. از ضامن خارج و رو

 رو به مأل کرده و گفت:

 اجازه بتِه، حکم خدا ره اجرا کنم. 
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هنوز در  ییبه تأمل تکان داد. گو ینانوشته، سر یمانیدر پ مأل

در نگاه به زن  یو با نفرت دییرا به دندان خا نشیریبود. لب ز شهیاند

 گفت:

تو و نسل تو، منشاء فساد و گناهند. بعدِ تو، نوبت سه ته پسرته تا  

 پاک روه. نیلوث وجودشه از زم

 شوما مگر ... دنریخدا ... اونا چکَر ک یدگه آ 

 و گفت: دیحرفش دو انیم مأل

. تخم و ترکه دیاز لباس پاک ک سیکه نجاست ره بَ یهمو جور 

 وردُشته رُوَه. نیزم یاز رو سیگناه کار و مفسدم بآدم  هی

کشتن  دنینداشت. با شن یپاسخ اشیو زار هیچشمه که گر گل

دست در لباده مأل انداخته و ملتمسانه  دانهیناام ییدر تقال ش،یهابچه

 گفت:

به  یکار یمحمد قسم. مو ره بُکشن؛ ول نهیمأل، تو ره به قرآن س 

 کار طفلکام ندشته بشن.

یم رونیاش را از چنگ او برحمان همان طور که بال لباده مأل

 گفت: یبه آرام د؛یکش

 ... یندره. ول ادیحکم خدا کم و ز 

 ریچ یول 

 شهی. میور در یدر راه دولت اسالم یو قدم ییایاگر به راه ب یول 

تو سبک روَه و هم بچه هات قصاص  یتا هم بار گناها دیک شیکار کی

 نِرن.

ورگُوِن  یک یسرم جا دره. هر کار یشوما ورگُووِن ... رو یهر چ 

 ندشته بَشِن. یمنم. فقط با طفلکونم کار

. به کردیپا و آن پا م نیتاب شده و ا یکه ب یاثنا عبدالح نیا در

 قاطع به سخن درآمد: یلحن

 .یزکات گناهاته بت دییخبر. اول ب یاز خدا ب فهیضع نیبب 

 بشه مُتم، برآر جان. یهر چ 

 یدر کنچ دهانش نشست. بعد دستش را رو النهیرذ یخند شین

 تنه زن صحبتش را ادامه داد: نییبه پا یانهاده و با اشاره شیذَکَر خو

 کن. ایزکات مه یادا یخودته برا 

در  یجوانک طالب، مدت ستیچشمه مبهوت رفتار نا شا گل

ملتمسانه رو به مأل  یینگاهش کرد. بعد در تقال رتیسکوت و ح

 رحمان کرده و گفت:

 مرِن که با ناموس مردم ... یشوما چه جور راض 

 یو درماندگ أسیحرفش را بزند. در اوج  یامانش نداد تا باق هیگر

 ادشیمحتضر در پنگال گرگ فر یانعره مانند، چونان بره ییبا صدا

 بلند شد.

 دَرَن! مگر ... نایکه ا هیچه اسالم یخدا ... ا یا 

کالمش را  یکوفته شد. باق اشنهیکه به جناق س یعبدالح مشت

 در گلو شکست.

خدا را نگا دار والّا  نیدَبند و حرمت د فتهیدهن کث بینا نج کهیزن 

 گوش تا گوش ته مُبرُّم. کیگزل یبا هم

رفت و  یاهیس شیهاآن چشم کیشدت درد به پشت افتاد. در  از

مأل رو به جوانک که هنوز با مشت گره کرده  نیح نیشد. در ا هوشیب

 :دیمالمت بار پرس یبود؛ کرده و با تشر ستادهیسر گل چشمه ا یباال

 !ییهمه نقشه ره وَ باد بُدا ریآدم رُو ییم ی... تو کَشریبکُشت 

گل  کلیه یرو یو نگران دو زانو مانند کفتار دهیهراس جوانک

شده و با  زیخ میاند. بعد نچسب اشنهی. گوشش را به سدیچشمه خم

 بر لب پاسخ داد: یشخندیملموس و ن یتیرضا

. به نظرم وقته شه تا هیَ یبز یخودشه به موش مردگ تهیسل 

 حظمَه ره بُبرِم. ورده؛یَدرنِ یو قرمشمال بَز هیوهوش نه آم

تنبان او  فهیآنکه منتظر نظر مأل گردد؛ چنگ در ل یب آنگاه

 و ... دیکش نییانداخته و پا

بر آبگاهش او را  یکه تاکنون نظاره نگر حرکاتش بود؛ با لگد مأل

 کرد: هیلب واگو ریپرت کرده و ز یبه کنار

 گفتن! یگفتن، خُردون یکُلون یخب ... ول یلیخ 

بر الشه  انهیکه وحش یکف بر لب آمده، بسان کرکس سپس

زن بهوش آمده و  نیح نیافتاد. در ا شیبه رو برد؛یهجوم م یخرگوش

پر شتاب در تب  ییدر تقال فشیتن نح یمأل را که رو کلیه ینیسنگ

 ،یعجز و از زبون تیو تاب بود؛ احساس کرد. درمانده و گرفتار، در نها

اشگ را به  البیاز س دهیخشک چشمان یحرکت و اعتراض چیه یب

آسمان صاف و زالل دوخت. احساس نفرت و خشم در بند بند 

واکنش  یو جنبش یوجودش رخنه کرده بود. خواست که با تکان

و  نیسنگ کلیه ریاش زتن مچاله شده یرا بروز دهد. ول زشیقهرآم

و  ریرا نداشت. به ناگز یو توان جنبش یهمراه یارایکفتار مانند مأل 

 یاش شد و چونان گوسفند یسرنوشت طالبان میتسل یدیدر اوج ناام

 شد. رایرا پذا شیرام، ذبح خو

رمق  یب یشکست و به نم شیخفه در گلو یاناله نیح نیا در

در  یگر هیتوج یبدل گشته و در گوشه چشمانش نشست. ندا

اندرونش برخاسته و به کمکش شتافت: گل چشمه! قضا و قدر است. از 

فرزندانت باشد.  اتیح یبرا یذبح تنت، مفر دی. شاستین یزیآن گر

 .ستیو خفت ن میجز تسل ینجاتشان راه یبرا

از  رابیتمام شد. هر دو س یطالبان یزکات ستان ،یاز مدت پس

کشاکش  ولو شدند. زن خسته و دردمند از یاحلق و جلق در گوشه

 یرحمانه آنان، عورتش را پوشاند. سپس در کوشش یب

 یفطر ییایبرداشته و از شرم و ح نیدردمندانه، چادرش را از زم

فاجعه و  مقحفاب لرزانش به ع ری. در زدیسرش کش یبر رو

امانش  هیبرد. گر یکه به جسم و جانش افتاده بود؛ پ یبختک

 کرد: هیلب واگو ری. زستیگر یبه زار اهشینداد. بر بخت س

 عذاب بکشمر دییبَ یجوریا ی... کدمیمگر مو چکَر ک ایخدا 

زن به خود آمده بودند. برخاسته و با  ونیطالب که با ش دو

را  دهیخود، خار و خس چسب یهاو لباده راهنیتکاندن پ

. دندیپراکندند. بعد به نوبت ته مانده آب درون سبو را سرکش

زن زد و  انیعر مهیبر ران ن یبا نوک چارقش لگد یعبدالح

 گفت:
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گناهات  کهیا ی. براییو روفته از راه ر صفیهنو ن زیورخ 

خدا  فهیتا هم خدا و خل یزن مسلمون رُو کیپاک رو و تَلّ 

رُون. هم بچه هاته از مرگ  یحضرت مأل عمر سالم اهلل از تو راض

شرع اسالم  یبه حکم مأل رحمان مفت سییبَ ؛ینجات بت یحتم

 .یخطه هرات گردن بگذر

 یصدا. دیلرزیچادرش م ریچشمه هم چنان که ز گل

شده را منکوب  ریروح و روان تحق یپتک یصاعقه وار او مانند

 نی. از ترس نگاه ترسانش را به زمدیاش در گلو خشککرد. ناله

 یدر وحشت و هراس خهیآم یدوخت. پس از سکوت شیپا ریز

. با کردیم بیها را تعقو گول حرکت مداوم مورچه جیموهوم، گ

 به خودش آمد: یو پرخاش گرانه عبدالح یعصب ادیفر

 بسه ... هنوز حکم مأل مونده! یوَخه ... قرشمال بَز 

خفه، دردمند و معترض  ییآنکه سرش را باال کند. با صدا یب

 گفت:

شوما ورگون همو کار ره  یبرام نمونده! هرچ یزیچ یمو ک 

 منم.

 :دیپرس یتواضع ظاهر یرو به مأل کرد و با نوع جوانک

 هریچ فهیضع یایمأل حکم شرع 

موج  اشیدر چشمان عقاب یتیکه از روند کار احساس رضا او

چشم دوخته بود؛  شیپا ری. خطاب به زن که هم چنان به ززدیم

 اش را آغاز کرد:رسا موعظه ییبا صدا

در قرآن  می. خداوند رحمان و رحمیبسم اهلل الرحمن الرح 

مِْن  یوَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِ نَی: َوعََد اللَّهُ الْمُؤْمِنِدیفرمایم میکر

جَنَّاتِ عَدْنٍ َو  یفِ بَةًیِّوَ مَساکِنَ طَ هایف نَ یتَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِ

 .مُیهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِ رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ أَکْبَرُ ذلِکَ

 هیکه خدا دا یاکه به وعده یا یبرا هیزن مرتد زان یپس ا 

که خدا  ی. همو جوریکه در راهش جهاد کن سیی. بَیبرس

أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ  نَیمِنَ الْمُؤْمِنِ  یورمگه: إِنَّ اللّهَ اشْتَرَ 

و  کفارکشتن  یاللّهِ. از جونت برا لِیسَبِ یفِ قَاتِلُونَیُالجَنَّةَ 

 .یخدا بگذر نیدشمنان د

 یدولت اسالم فهیکه به امر خل هی یتوا فهیخواهر، وظ حاالم

و طاهر در بهشت با  بیتا هم پاک و ط ؛یافغانستان عمل کن

 ی. و هم مملکت افغان ره از لوث وجود اجنبیمحشور رُو ااهللیاول

 ". حتماًیره اشاعه متَن؛ نجات بت ینید یکه کفر و ب ییپرستا

 خدا دَرَن! زدن ییواال گاهیکه شهدا چه جا یمدن

چشمه خسته و درمانده سرش را بلند کرده و در  گل

و  ستیگرفته بود؛ نگر یگریچشمان مأل که اکنون رنگ د

 :دیپرس

 چکَر کنمر سییحاال بَ ،یشوما ورمگ 

 کرد و گفت: یگریاشاره به د او

 رَه وَاِش بده. زقَهیجل یعبدالح 

 قهیجل نشیموتور رفته و از خرج یامر مأل به سو یدر پ او

و به زن داد. بعد به آموزش طرز  دیکش رونیرا ب یرنگ یخاک

بار  نینرود؛ چند ادشی نکهیا یاستفاده از آن پرداخت. برا

 شیو پ شیریگ ادیاز  نانیرا تکرار کرد. پس از اطم شیهاحرف

 فیک یهاته مانده هاز آنکه سوار موتورشان شوند؛ مأل رحمان ک

در لحن و صدا به  ی. با ارتعاشزدیو لذت در نگاهش شُرّه م

اش ثواب جهاد در راه خدا و امت اسالم پرداخت. خطابه یادآوری

هم با تحکم  یترک موتور نشست. عبدالح یبه آرام د؛یکه ته کش

 کرد: دیمأل تأک دیو به تقل

 ؛یمأل ورگفته، فردا نکن یره ک ینره، اگر اُ کار ادتی فهیضع 

 م.مبرُّ ردیتا گ ردیسر بچه هاتَه، جلو چشمات گ

دردمند و افسرده  د؛یبگو یآنکه کالم یچشمه ب گل

را  شیسراپا دهیو در حیوق یبا نگاه ینگاهشان کرد. عبدالح

ورانداز کرده و موتور را به حرکت درآورد. از پس پشتشان، دور 

از  یشدن موتور را تماشا کرد. آن قدر که گرد و خاک ناش

نگاهش محو شد. بعد  ررسیاز ت یخاک نیزم یحرکت موتور رو

که  انیبسته از کار و رنج سال نهیبه خودش آمد. دستان کبره و پ

باال برده و پتک وار بر  کرد؛یم ییخودنما یشتر یبسان کف پا

. دیزوزه مانند کش یادیهمراهش فر اریاخت ی. بدیفرق سرش کوب

بر خاک  فشیشد. دستان نح ریسراز یاشگ چون ژاله بهار لیس

از گِل در  یاری. شختیریت مشت بر صورتش مچنگ زده و مش

 شیو زار ونیکه از ش یاقهیاش نقش ماتم گرفت. چند دقچهره

که بر او گذشته بود. به  یاز رخداد رانیگذشت. مات و ح

چرک و خونابه که از هرم گرما به خشتک تنبانش  یهارگه

 ونیامانش نداده و ش هی. باز گرستینگر رهیبود؛ خ دهیماس

اش در خسته یهاصدا، تنها شانه یبار خفه و ب نیا ی. ولدیآغاز

 .دیلرزیم میدر معرض نس دیب یهامدام، بسان شاخه یلرزش

. به خودش آمده و کردیبه غروب م لیکم آفتاب م کم

ها آغشته به کثافت کرده و به نانش را که آن یدستمال خال

را  قهیپهن کرد. جل نیزم یانداخته بودند؛ برداشته و رو یاگوشه

 یدرونش گذاشته، چهار گوشه دستمال را به هم آورده و گره

 هیسر و پوش بهزد. سر و وضعش را مرتب کرده و چادر  یاخوشه

و بقچه را برداشته و با  یصورتش انداخت. آنگاه کوزه خال یرا رو

 نیکه بر وجودش غالب شده بود؛ راه افتاد. ح یهول و هراس

. انداختیم ینظر شیترسان برگشته و به قفا یرفتن هر از گاه

اش را نداشت. جسم فرسوده و آلوده دنیو توان کش ینا شیپاها

ها کوفته و رنجور شده بود. آن یبدنش به سبب دستمال یتمام

ینفس م یرا بسته بود و بسخت شیخفه کننده راه گلو یبغض

 .دیکش
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. دیرا چارتاق باز د اطیح یدر ورود د؛یاش که رسخانه به

ها دهشت زا وجودش را فراگرفت. پنداشت که نکند طالب یهول

اند. ترسان بر خالف آنچه گفته بودند؛ به سر وقت پسرانش آمده

داد. جرأت داخل شدن را  هیو لرزان در آستانه به چارچوب تک

 را صدا زد: شیاهگرفته و دردمند بچه یینداشت. با صدا

 یچ یبرا ی... در حَول نیِ ی... کوج رینص ر،یسم ر،یبش 

 هریَچارتاق وا

 بلندشد: رینص یصدا لهیطو از

جان. دَرِم تخم مورغا ره جمع منِم تا  یب یب می یج نید ا 

 و حَروم نِرَه! نهیگاوه نشک یزِر دست و پا

 کرد: هیرمق بر گوشه لبش نشست و واگو یب یتبسم

 درِن چکَر منِن! یمدِنُم ک یمو ک 

درنگ به پستو رفت. به  یو ب دیکش یبه آسودگ ینفس سپس

 یرا باز کرده، دستمال محتو اشیشتاب در صندوق جهاز

نمود. سپس تنبان  یمخف اشیعروس راهنیپ ریرا ز قهیجل

را  گرید یکیدرآورد و  شیآغشته به کثافت آنان را از پا

 نو رذالت آ یبه پا کرد. مانده بود که با نماد پلشت مهیسراس

به فکر  رانیسرگشته و ح یاقهیها چه کندر چند دقملعون

خودش را به درگاه اتاق  نیپاورچ یافرورفت. بعد چون گربه

انداخت. انگار پسرانش  اطیو ح لهیبه طو ینگاه میکشانده و ن

. برگشت مقراض دیکش یبه آسودگ یبودند. نفس لهیهنوز در طو

تاقچه بود؛  یرو هلوازم دوخت و دوزش ک یمُجر یرا از از تو

ماهر به جان تنبانش افتاد. سر  یبرداشت. بعد به سان سالخ

 کردنش پرداخت. پس از  زیر زیحوصله و در کمال دقت به ر

 یجلوش تلنبار شد. پندار کیبار یهاپشته از رشته یمدت

ها را در بقچه حمامش مندانه آن تیراحت شد. رضا الشیخ

 زد. رونیتپاند و آنرا برداشته و از خانه ب

فضول و  گانیهمسا دیمبادا در معرض د نکهیا یبرا

از کوره راه پشت خانه که ناهموار و پر از  رد؛یکنجکاوش قرار گ

ها را به به آنجا رشته دنیسنگ الخ بود؛ روانه حمام شد. تا رس

 هیجان همسا میکه سل ییهاپهن یاش درآورده و رواز بقچه یتأن

و روانه  دهیکش یودگبه آُس ینفس. سپس ختیکوت کرده بود؛ ر

 حمام شد.

زن  رهیآنکه به سم یوقت روز حمام ده خلوت بود. ب آن

کرده و  یکند. سالم ینشسته بود؛ نگاه نهیکه در سرب یحمام

 رهیسم یبه شتاب وارد صحن حمام شد. از پشت سرش صدا

 :دیبگوشش رس

رفته. آگه حساب تَه، صاف  ادیگل چشمه، چو خطت ز 

 ریتو حموم. شنفت یگَه نمگذرم برد  ؛ینکن

 کوتاه بسنده کرد: هابله. یبه پاسخ تنها

 عیسر یبا نگاه د؛یبه صحن حمام رس شیکه پا نیهم

شرّه  یدرنگ کرد. صدا ی. لختستیجز او ن یپنداشت که کس

 نهیخز کیرا نزد یکس بی. با دقت چشم درّاند. پرهدیرا شن یآب

او هم صورت کف آلودش را چرخانده و به  نیح نی. در همدید

مه  سشد. او را در همان نگاه اول شناخت. عرو رهیگل چشمه خ

 :دیبر لب پرس ینسا بود. مه لقا با تمسخر ریلقا دختر ننه خ

د  یی هیوقت روز اَم ی... ا هیَ یگل چشمه جان، تعجب 

 حمومر

 کرد: هیلب واگو ریو حوصله کَل کَل را نداشت. ز حال

 مُخرَه! یادیدختره پُررو ... گُه ز 

پر کرده و به  نهیخز ریو لگنش را از ش دیخز یاگوشه به

نداشت که او  الینسا خ ریدختر خ یمشغول شد. انگار یشستو

را به خودش واگذارد. بعد کاسه و لگنش را برداشته و کنارش 

 یپرداخت. ول شیخو یاعتنا به شستشو ینشست. گل چشمه ب

را به  شاش سر رفته بود. دهانحوصله ییاز تنها یاو پندار

 واکرد: یپرسش

حمومر تو که  یی هیوقت روز ام یا ،یچ یبرا ینگفت یراست 

 !هرین ینجیشوت د ا

به تو نِه  ایفضول نی: ادیسرش داد بزند و بگو خواستیم

تر بدهد. پرروتر و گستاخ یجواب نیپنداشت اگر چن ی. ولهیآم

 یگمانه تبسم نیخواهد شد. بد دهیشده و پرده حرمتش در

 انیاش نماشده ریاز آنکه اشگ سراز شیگوشه لبش نشست. پ

صدا  یبآب به صورتش پاشاند. بعد  یاکاسه یگردد؛ به تند
شد. چگونه او را از سر خود  شهیمشغول شد. درمانده و امانده به اند

رارش اش، آرام و قکه مثل خر مگس با وزوز عذاب دهنده ییواکنم. او

 را بهم زده بود! دو باره پرسش را تکرار نمود:

 ریور نگفت 

 .ومیم نیخب معلومه، از سر زم 

 دار گفت: یمعن یهم با لحن او

 مَته! ریبهم گ میموم از بس را به را سل 

ادامه داد:  اند؛یرا نما دشیسف یهاکه رج دندان یبا خننده ا بعد

 هیَکه نداشته بَشه؛ م یمشتر .هیَبه خَنَه  هیچُسب شیدکون علّاف یمدَن

 سراغ مو!

 همدالنه گفت: یچشمه به تبسم گل

 نمونده؛ نمازت قضا نرهر یوقت 

برخاسته و پس از غسل  یسخنش کارساز شد. به تند نیا ییگو

 یاز صحن حمام خارج شد. او ماند و انبوه درد و رنج ب نهیداخل خز

تر به جان پوست تنش را برداشته با شدت هرچه تمام سهی. کانشیپا

که آن طالبان ملعون به لمسش پرداخته بودند  ییآنجاها ژهیافتاد. به و

از درد مشت طاب جوان ذق  اشنهیهم جناق س وز. هندیکش شتریرا ب

کرد که پوست  یو صابون مال دیکش سهی. آن قدر بارها ککردیذق م

حال با ز هم آثار تجاوز همه  نیاتنش سرخ و خون رنگ شد. با 
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. انگار لکه کردیتن درد مندش احساس م یآن دو را رو انهیوحش

 کرد: هینبود! با خودش واگو یپاک شدن دشیپل

و ذهنم که به در  لیکه از د ادشی یو طاهر رفتم؛ ول بیط رمیگ 

 ِنمتَنُم پاک کنم! یکش سهیبا هزارته ک ینِمرَه. اُ ره ک

انداخت و داخل  یو صابون رو به کنار سهیو درمانده ک خسته

جانکاه را به  یشد. آب گرم در تماس با پوستش، سوز و درد نهیخز

به جسم  تیاز آرامش و رضا ی. چند لحظه بعد احساسختیکالبدش ر

ها در آن غوطه ور ساعت خواستی. هر چند دلش مدیو جانش دو

اش را فوت وقت نماز، واداشتش با عجله تن و بدن آلوده یباشد؛ ول

 بزند. رونیکرده و از آنجا ب یشسته، غسل

تا غروب آفتاب مانده بود. در  یساعت میهنوز ن د؛یخانه که رس به

 به استقبالش آمد: نهیآستانه منزل، پسر خُرد

 مپرس و مگو! یرفته ک ییدعوا هی ریرفت یجان، به کوج یب یب 

 :دیو پرس دیترسان کش یغیبند دلش پاره شد. ج ناگاه به

 جانر ریخبر رفته، بش یچ 

 پاسخ داد: نیریش یابا خنده پسرش

 یجان، روده خُردونه روده کولونه را از گشنگ یب یب ینِمدَن 

 بخوارد!

بر لب، بقچه  یگونه برخورد نبود. با تبسم نیکه منتظر ا او

 حمامش را به طرفش پرت کرده و خندان گفت:

 بچه، از ترس داشتم قبض روح مِرَفتم! ینر لیذل یالهیا 

را در بغل گرفته و سخت به خودش فشرد. آن چنانکه  ریبش بعد

 درآمد: شیصدا

 قدر محکم خُچار مَتِه. اَستوخونام بشکست! یجان، ا یب یب 

تاقچه  ینماز را از رو یسرها، جااعتنا به پ یاتاق که رفت؛ ب به

 نیو پس نیشیپ یبار نمازها نیاول یبرداشته و به نماز مشغول شد. برا

 یبنا یگریبعد از د یکیرا پشت سر هم خواند. هنگام خواندن، پسرها 

 اعتراض را گذاشتند..

 وقت نماز خوندنه! یچ 

 ندره! مونیو ا نیشکم گوسنه که د 

 ری. اولش ورمگفتیبت یما ره ُگسنگ یستیَیم یجان تو ک یب یب 

 کرد: هیواگو هیکه تمام شد. به گال نمازش

 !رِنییَدرم ایقرشمال بَز یکه چ ننیدفعه غذاته دِر رفته. بب کی 

روز بر سرش آمده بود؛ هم چون پرده  میشام آنچه که ن سر

آنچه بر او گذشته  یادآوری. رفتندیاز جلو چشمانش رژه م یینمایس

که از ابتدا حرکات  ریرا کور کرده و لب غذا نزد. نص شیبود؛ اشتها

 :دینظر داشت؛ پرس ریمادرش را ز

 یک هیکلّه جوشت ن یا فی... ح ریکرید ف یچ یجان، برا یب یب 

 رینِمُخور

بخوردم. اجّاش جا  ریعالمه نون و پن کی نیجان، سر زم رینص 

 ندرم؛ سِرُم. شما باخوارن؛ توش جونِتون

سفره جمع  یها شامشان را خوردند. به تندکه بچه نیاز ا پس

بر آنان  یبیولو شوند. با نه میجاح یها روکه بچه نیکرده و قبل از ا

 تشر زد:

و نماز تَرَه  رنیرِون؛ برِن وضو بگ نیکه سنگ یوَرخزِن، قبل ا 

 بخَنِن.

. ستادیزدند. دو باره به نماز ا رونیغرولندکنان از اتاق ب هابچه

نماز خوانده و پس از آن  یکی یکیها طلب مغفرت. بچه یبرا ینماز

 رختخواب وسط اتاق که مادرشان پهن کرده بود؛ ولو شدند. ینهال یرو

 یشد. باال نیکه خواب پسرانش سنگ نیصبر کرد. هم یمدت

و نوازش کرد. کم  دیرا بوس کشانی کیصورت  یسرشان رفته و به آرام

و  ختهیاش ر نهیخرد یهاگونه یرو خودسر یمانده بود که قطره اشگ

دلش  گریرا برگرداند. د شیو رو دیکند. به موقع فهم دارشیاز خواب ب

اش به مهر مادرانه دیسر آنان بماند. ترس یالبا نیاز ا شیکه ب امدین

 زیاش گذاشته بودند؛ پرهها به عهدهکه طالب یدرآمده و از کار انیغل

و درد آور  نیسنگ شیها برااز بچه یاکند. چرا که دل کندن لحظه

 یب یایدن نیدر ا شهیهم یها را برابخواهد؛ آن نکهیبود. چه رسد به ا

نبود. اگر  یو نشان یکه خبر شی! از شوردرحم و ستم کار تنها بگذا

 رمیپناه چه کنندر گ یو ب میتی نانیافتاده باشد؛ ا رانیا یهاهیامن ریگ

 ریکه ش ی. وقتکردندینم یرا عمل دشانیها هم تهدو طالب رفتینم

در کنارش بخسبم و سر بر  ییبرگشت؛ چگونه و با چه رو بادیمراد از تا

 شیهاهم و غمش سعادت من و بچه یمامکه ت ییبگذارمر او اشنهیس

 ورگوم: یبوده است. با چه کالم

 یو تردامن بیزن نانج ده؛یکه کنارت خسب ینیمراد جان ا ریش 

 !هیَنِ شیب

گوناگون و متضاد، مغزش را آماج لگد سم  یهاالیو خ فکر

 فحل و کف به لب آورده؛ کرده بود. یشتر یهاضربه

چراغ  لهیبرخاست. فت یبه کند یو واماندگ یدر اوج درماندگ آنگاه

آنکه دوباره به  یتاقچه برداشت. بعد ب یو از رو دهیکش نییالمپا را پا

کند. در پناه نور  یبودند؛ نگاه دهیخواب یکه مثل بره معصوم شیهابچه

 .دیالمپا به درون پستو خز فیضع

بود؛ برداشت  ختهیآو وارید خیشوهرش که از گُل م راهنیآنجا پ در

پارسال برادرش که در مشهد  دیبود که ع یراهنی. همان پدییو بو

بود. باز  دهیوقت آن را نپوش چیآورده بود. او ه شیبرا کرد؛یم یعملگ

 .دندیدوباره را آغاز یهجوم خاطرات گذشته

 یداماد یبرا گهیگل چشمه جان، اگر د بَرم کنم. کهنه مرَه. د 

 پرَن نو نِدَرم. رینص

پول  شاالی. تا اُ وقت خدا بزرگه ... ارینص یمراد جان، کو تا داماد 

 .یپرن نو مخر کیو  یدار مر

اشگ از چشمانش  لیچشمه اشگش خشک نشده بود. باز س انگار

کرد. به ناله درآمد و به زمزمه  سیرا خ شیشو راهنیروان شد و پ

 کرد: هیواگو

 حاللم کن. ییاز مو د یخوب ،یمراد جان، اگر بد 

 :گفتیشوهرش به نظرش آمد که م بیپره

 .ییب اورمیو  اریمونس و  شهیگل چشمه جان، تو هم 

آمد و از . به خودش کندیکرد که کاسه چشمش درد م احساس

قرآن سر عقدش را که درون جلد پارچه ساتن قرمز  ،یرف چوب یرو

 دایسوره الرحمان را پ دن،یقرار داشت؛ درآورد. پس از بوس یگلدار
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 یبود. تا دم دما دهیکرده و مشغول خواندن شد. خواب از چشمانش رم

بود.  افتهیتازه  یصبح کاذب بارها و بارها آن سوره را خواند. انگار جان

خانه  یوارهاید ی. پندارزدیموهوم در دلش چنگ م یباز احساس یول

دربر  یتا او را چون مالط شوندیم کینزد شیاز هر طرف به سو

 هیشد. با خودش واگو یناخودآگاه بر وجودش مستول ی. هراسرندیگ

 کرد:

 دمی. شادمیک یک یی. به خاطر گناهاهخدای قهر ٔ  نشونه یا 

 رُوم. دیبرم و د راش شه ستیبرام تنگه. با ینجیا

. دیرا بر سر کش مدارشیو چادر ن دیرا پوش قهینزده جل آفتاب

که دراز به دراز  شیهابه بچه یرود؛ نگاه رونیاز خانه ب نکهیاز ا شیپ

 یبه آسودگ یبودند؛ انداخت. نفس دهیالوار کنارهم خواب یامثل تکه

ینفس م یبودند و به آرام قیعم ی. پسرانش غرقه در خوابدیکش

زمزمه  یلب ریزده و ز یغلت ر،یپسر خردش بش نیح نی. در ادندیکش

 کرد:

 .نیمُرم سر زم میب یآخ جون، ... فردا با ب 

 کرد: هیدر چشمانش حلقه زد. با خودش واگو اشگ

 سر خاک ننهت. ییایطفلکم! مگر ب نیکدوم زم 

خانه  اطیپا در ح یدرنگ از درگاه یطاقت ماندن نداشت. ب گرید

 رودیهر یجان به سو نیرنگ نیزم انیآنکه بر گردد؛ از م یگذاشته و ب

چشم  نکهیا یراه نبود. برا غیج کیاز  شیروانه شد. تا رودخانه ب

رود رفت.  یبه سو یاز کوره راه سنگالخ ندش،ینب یفضول و کنجکاو

 نشست. رودیمشرف بر هر یبر پشته خاک د؛یرس اشکه به کناره نیهم

 میبه آب رود خانه نشسته بود. نس رهیهنوز همان جا، خ او

و  فی. حس لطدادیبرخاسته از سطح آب پوست صورتش را نوازش م

 یاز شعف و شاد ی. موجدیزنده بودن در جان و تنش خل یبایز

 ینیسنگ قهیوجودش را فراگرفت. برخاسته تا به خانه باز گردد. اما جل

 یهاگفته ادی. دیکش رونیب اشییایرؤ یایرا که بر تنش بود؛ او را از دن

شد و آن  دهیبلور احساسش کوب یچون پتک روزیو مصائب د یعبدالح

 کرد: هیشد و با خودش واگو شهیبه اند یرا درهم شکست. لخت

 کار رَه بکنم. یا سیبه خاطر زنده موندن بچه هام، بَ 

راه  یساعت کیرود به راه افتاد. تا شهر  ریبرخاسته و در مس آنگاه

 قهیبود. خودش را به پل خان رسانده، کناره جاده منتظر ماند. چند دق

جاده وانت لکنته برهان  نییاز سمت پا شهینگذشته بود که مثل هم

 شد. شیدایخوش صدا پ

. نیِمو  یمسافر همشگ ا،ی یفیص یسوار رو. تو و ا ایب ،یب یب 

. خدا یهر روز به هرات بر ؛ییشُوت از سفر ورمگرده و مجبور ن شااهللیا

 کَمِت نکنه، برآر جان. یاز بزرگ

. کردیلب زمزمه م ریرا ز یبرهان خوش صدا، آهنگ ریطول مس در

 بود. دهیکه گل چشمه بارها آن را شن یآهنگ

 به مزار، مأل ممد جان ... میبر یک ایب 

 کرد. ادهیها پبارفروش دانیدم م شه،یرا مثل هم او

 نره. ادتی ی. شرنیخوش خبر بش شااهللی. ایب یبرو به سالمت ب 

 چشم. ی... به رو "حتماً  میُکمت نکنه. ... اُ یخدا از برار 

در  یشد که مقر وال یدانگاهیوارد م ابانیاز گذشتن از چند خ پس

یبال بال م اشنهیدر قفسه س یقرار یآنجا بود. دلش به سان کبوتر ب

است. کم کم شک و ظن در . احساس کرد که صورتش گُر گرفته زد

بد گمان شده بود. با  یزیوجودش رخنه کرد. به هر کس و هر چ

 کرد: هیخودش واگو

نقشه  نایبفهمه ... اگر تا حاال مواظبم بشن ... اگر همه ا یکیاگر  

 بشه. اگر... ایحکومت

داد.  هیتک یشد و به تنه درخت جیسرش گ الیهمه فکر و خ نیا از

. دیرا گرفت. رنگ از رخش پر شیبازو یادهیجوانک ژول نیح نیدر ا

به  نیخشماگ ده،یکش رونیب بهیرا از چنگ مرد غر شیناخودآگاه بازو

 مانیپش یاش چشم دوخت. خواست دهان به اعتراض باز کند؛ ولچهره

چشمانش  ی. مرگ را جلودیآیباال نم فسششد. احساس کرد که ن

در ذهنش نقش گرفت.  شیهابچه دنیآن صحنه سر بر کی. دید

خفه به حِق  ییشد و با صدا ریسراز شیهاگونه یاز اشگ رو یباران

 بازکرد: یهنگام جوانک دهانش را به هم درد نیحِق افتاد. در ا

 .هیببرمت به شفاخنه. همو روبرو ییخوَر جان، ... حالته بدهر... م 

 دیکش شیهااش را به گونه هیاو به خودش آمد. طراز پوش یصدا با

 و گفت:

 .هیَنه  میزینه پسر جان، چ 

ها به آن رهگذران در گرفت. نگاه انیدر م یاهمهمه نیح نیا در

 ییداده بود؛ با صدا لهیشد. او که هم چنان به درخت  دهیکش یسو

 :دیخف و خشدار پرس

 خبر رفته، پسر جانر یچ 

 .هیَدره م یوال نی... ماش یهچ 

 نی. در استینگر آمد؛یکه از روبه رو م یرنگ اهیس نیماش به

از کنارش رد شد. جوانک موتور سوار سرش را به  یهنگام موتور سوار

داد. آه از  لشیتحو حیگستاخانه و وق یطرف او برگردانده و لبخند

 کرد: هینهادش درآمد. با خودش واگو

 ... هیخادش بو... ههمو  

تاب شده  یخداگاه ببر وجودش غلبه کرد. نا یناگهان یترس وهول 

. همزمان که دیدو ابانیگرفته بود. به شتاب به وسط خ ییرویو انگار ن

 لومترهای. کدیکوب یوال نیخودش را به ماش د؛یکشیرا م قهیضامن جل

را قطع  اشیدرخواست یهااهلل، برنامه آهنگ عیشف یویآن سوتر، راد

به اطالع  ریعز یهابهت آلود گفت: شنونده یبا صدا یاندهیکرده و گو

جناب  نیخودش را به ماش یزن انتحار کی شیپ یقی. دقارسانمیم

در دم  یاز محافظان وال یکیزد. بر اثر انفجار، خودش و راننده و  یوال

جان  یستیعمل ترور نیاز ا یکشته شدند. خوشبختانه، حضرت وال

 یجراحت مختصر شانیراست ا گُردهسالم به در برده و تنها 

  ■برداشت...
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 «چاشنی» کوتاه داستان 
 «رضا صفری»نویسنده  
 

 یآشپزساعت حدود یازده بود که زنگ خانه را زدند. مشغول 

یمبودم و با پیش بند گل گلی که خودم دوخته بودم پیاز خُرد 

. خانه را بوی سبزی تفت داده شده و صدای هود آشپزخانه کردم

برداشته بود. کارد را روی تخته خرد کنی رها کردم آبی به دستم 

 زد و پیش بند درآوردم. گوشی آیفون را برداشتم و پرسیدم کیهر

 دیکنیمالم وقتتون بخیر لطف زنی از آن طرف جواب داد: س

یک لحظه دم در تشریف بیارید. و اجازه نداد که بگویم دستم بنده 

 !لطفاًو گفت: فقط چند لحظه 

تو حیاط که رفتم نور تندی . ناراضی جواب دادم: االن میام

چشمانم را زد و تازه گرمای شدید نزدیک ظهر را احساس کردم. 

همه چیز را کباب کند. در  خواستیمو انگار  دیدرخشیمخورشید 

را که باز کردم دختری بیست پنج تا سی ساله دم در بود. توی 

که  ییهاآندستش کیفی پر از کتاب بود و کاله آفتابی بزرگی از 

 لبخندی با. بود گذاشته پوشانندیم سایبانی مثل را رو و  تمام سر

. کرد سالم بپوشاند را گرما از کالفگی خواستیم که  صمیمی

 که سفیدی یاپارچه دستکش به و دادم پاسخ را سالمش رو خوش

. کردم نگاه گرفت من سمت را هاکتاب همان با و بود دستش

بسیار خوبی که مناسب زنان  یهاکتاباب میخونیدر من کت: پرسید

را جدا کرد و ادامه  هاکتابخانه دار است، همراهم دارم. و یکی از 

داد: این رو ببینید. دو طرفه ست. یک طرفش آشپزی انواع کیک و 

شیرینی ست و طرف دیگرش چگونه همسرتان را عاشق خود کنید. 

زرد که  یهاکتابکتاب رو دستم گرفتم مشخص بود از این 

و پر از مطالب کپی برداری و بدون  کنندیمناشرهای درپیت چاپ 

. زیر چشمی براندازش کردم. تمام پیشانیش پشتوانه علمی ست

ماشین را در برمی  ٔ  شهیشمانند زمانی که قطرات ریز باران تمام 

. کنمینمگیرد پر از قطرات عرق بود. من هیچ وقت اینطوری عرق 

 آفتاب زیر. بشوم زده خجالت بشدت که موقعیتی  البته شاید در

 راه عرق قطرات و شوندیم عرق خیس میهابغل زیر و کمرم بیشتر

 و خورندیم لیز  و کنندیم آغاز کمرم و هانهیس روی از پیمایی

کتاب را باز   .پایین سمت به افتند می راه پوستم سطح تمام روی

 ببینید: داد ادامه  کردم و برگی زدم. کتاب فروش تردیدم را که دید

 پر و غذا پختن طرفش یک  !پختنه مورد در کتاب این  مطالب

 یعنی. همسر پختن دیگه طرف یک و هابچه و همسر شکم کردن

. آمد خوشم اش تشبیه این از. دیزنیم نشون دو تیر یه با شما اینکه

ن هر روز همی بخاطر و بود خوراک خوش خیلی رضا گفتیم راست

خدا پخت و پز به معنی تمام کلمه را داشتم. وای از آن روزی که 

 سرهم کرده بودم.  راغذا رویدادهای هفته بود یا یه چیز حاضری 

 
 

 

یمرا که  هابچهتا توی رختخواب بدعنق بود. و تازه  مسلماً

و  کردیمفیلش یاد هندوستان  میرفتیمرختخواب  بهو  خواباندم

. تازه آقا آمدیم. اوف چقدر از این حقه بازیش بدم شدیممهربان 

. کتاب را طرفش کردیمهمیشه هم بخاطر سردی رفتارم شماتتم 

گرفتم و گفتم: با یه لیوان شربت یا یه استکان چای یا قهوه 

 چطوریر

بله  ٔ  نشانهبه  اشزدهلب ماتیک  ٔ  گوشهرنگ و رویش باز شد و 

چرا که نه! البته  یخریمهم  کتاب اگر: گفت و  تبسمی جمع شد.

 همراه با شربت. 

. کتاب هاتون هم نگاه یخنکشگفتم: حاال بفرمایید داخل کمی 

یمرفتم و وارد حیاط شد. با دقت همه چیز را وارسی  کنار .کنمیم

. به داخل راهنمایش کردم. و تعارف کردم روی مبل بشیند و کرد

 غذا روی اجاقه. گفتم: ببخشید من یه سری به آشپزخانه بزنم

گفت: اشکالی نداره. بفرمایید. مزاحم شدم و به نگاهش را 

 و شد بلند و برگرداند. رفتمیم آشپزخانه سمت به که من دنبال  به

 اوپن کنار ناهارخوری میز روی اونجا بیام من نداره اشکالی  :گفت

 .برسید کارتون به هم شما بیشینمر

را روی میز ناهارخوری  هاکتاببفرمایید هر جا راحتید. آمد و  _

را درمی آورد  اشمقنعهگذاشت و نشست و همانطوری که کاله و 

. گفت: چقدر گرم شده. گذراندیمکل خانه را از زیر نگاهش 

رو داغ  چیز با کسی رودربایسی نداره بدجور همه اصالً خورشید

 میکنه.

توی برنج خیس شده را برداشتم و  بخار آب برنج بلند شده بود.

شربت  ٔ  شهیشدیگ برگرداندم و سرش را بستم. از تو کابینت 

 بهم آب با که همینطور و ریختم  یاشهیشدرآوردم و توی تنگ 

 فکر. شدم متوجه کنم باز رو در اومدم که من! آره: گفتم زدمیم

 تا کو بهار وسط اونم تازه. باشه شده گرم اینقدر بیرون کردمینم

 و مرداد و تابستون. شما همیشه کارتون همینهر تیر

یمدر حالی که دانه دانه انگشتانش را از دستکش سفیدش ازاد 

 زیادی  گفت: چکار کنیم. از بیکاری ست. هر روز باید مسافت کرد

 کتاب تا دو یکی بتونم شاید تا بزنم رو ها خونه در و برم راه

 .بفروشم

 هاکتاب این  خاطر فروش  به اونم گرما تو  کار سختیه _

 چرا  را تو هم برد و با لحنی طلبکارانه گفت: وای! شیهااخم

 !که خوبین یهاکتاب مگهر

نه چندان. از این مطالب زرد عامه پسنده که از این ور و اون  _ 

 .ور برداشته شده
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بابا همین برا زنان خونه دار کافیه. مگه میخوان چکار کنن.  _

این رو ببین. و دست کرد و  مثالًسرشون تو خونه داری ست.  اکثراً

کتاب قطع کوچکی کشید بیرون و بلند خواند:  از داخل کیفش

ترفندهای خانه داری من که خودم خیلی استفاده بردم. بخدا اکثر 

تا برخورد روانشناسی  هالکه. از پاک کردن است یکاربردچیزهاش 

 ه و رفته و مناسب.با لج بازی کودکان. یه کتاب شست

زندگی که همش خانه داری، همسر داری و بچه داری نیست.  _

گاهی زن دوست داره چیزی بخونه که دلش باز بشه. حالش رو 

 خوب کنه.

ها االن فهمیدم چی میخوای! و دوباره دست کرد تو کیف و _

که  ییهاکتاببیرون کشید. از آن  یارهیتکتاب کم حجم و با جلد 

 بین ما همیشه و شوندینم دیده  بخانه و کتابفروشیتو هیچ کتا

 .دهندیم ادامه حیاتشان به گور و گم دیگه یهاکتاب

ببین مخصوص خود توست. یک طرفش شعر برای تو طرف _ 

 یهاکتاب. گفتم که هاستبچهدیگه اش پر از شعرهای کودکانه برا 

ریختم و توی سینی  هاوانیلخوبی همراهم دارم. شربت را توی 

گذاشتم روی میز تعارفش کردم. کنارش نشستم و کتاب را 

برداشتم. ورقی زدم و چند تا شعر خوندم. و گفتم ای بدک نیستند. 

 ریشناسیمپرسید: مگه شعر 

 اره گاهی شعر میگم. _

آفرین پس اهل شعر و کتاب و ادبیات هم هستی. دعوتم که  _

فریخته یه کتاب فروش مزاحم  کردی تو دلم گفتم که فقط یه زن

  وسط روز رو به خونه اش دعوت میکنه. خیلی خوبه و خندید.

 هاش گونه دیخندیم وقتی  دختر گرم و پر شر و شوری بود.

 روی تکراریش و سخت کار. دیرسیم نظر به خوشگل و شدیم گود

 موجه را چیز همه کردیم سعی و. بود نگذاشته ریتأث اشهیروح

 .بدهد جلوه

را  اشخندهساده او احساس خوبی بهم دست داد و  ٔ  خندهاز 

 پاسخ دادم.

 ریکنیمپرسید: چی درست 

 قورمه سبزی، از بوی سبزیش متوجه نشدیر _

 هم شاعرانه  طبع با البد   چرا ولی دوست داشتم بپرسم. _

 نمایشی احساس با و پیچاند هم در را اشچهره و ریکنیم درست

یممی زند دستش را  هم را چیزی طبع لطافت با انگار که

 بعد و! طمعش برای ز نمک کمی: گفت و چشید را غذا و  چرخاند

 رنگ را هوایم و حال و پاشاند هوا در انگشتانش با نمک مقداری

 انداخت خنده به شدید مرا و بود دار خنده نمایشش. بخشید شادی

 دختر! یابامزه خیلی تو: گفتم میهاخندهما بین  و

همینطوری هستی دیگهر و  حتماً خودش هم خندید گفت:  _ 

 شربتش را برداشت و چشید.

بخوام ناهار شاعرانه بپزم که شوهرم طالقم میده.  آگهنه بابا  _ 

 آمدینماون ها یه چیزی میخوان شکمشون پر بشه و بس. بهش 

گویی که مردی تا به االن  زدیمباشه. سینه هاش کوچک  متأهل

ه نه مثل من که شبیه دو مَشک آبی آویزان بودند و لمسشون نکرد

بود که فرمشان را از دست داده بودند. آرایش مختصری  هامدت

داشت که بر اثر گرما و خشک کردن مداوم عرق هاش تو هم رفته 

بود و تا حدودی پاک شده بودند. به ساعتش نگاهی کرد و گفت: 

شاعر آخرش کتاب  داره دیر میشه خانمی من باید برم. خوب خانم

کردم و گفتم. همون آشپزی و اون  هاکتابنگاهی به  ریخریم

. اما دوست دارمیمترفندهای خانه داری رو بر ، کتاب قطع کوچیکه

 هدیه بدم.بهت دارم کتابی 

کتاب هدیه بدی!ر خوب عزیزم یه چیز بهتر هدیه بده! کتاب _ 

 شانس ما!از که خودم دارم. اینم 

 یهاکتاببلند شدم و به اتاق خواب رفتم و از میان  _

عزیزترین اثرم را بیرون کشیدم. به پذیرایی برگشتم. و  امکتابخانه

به سمتش گرفتم. با کمی نمایش کتاب را گرفت و با نگاهی 

سطحی به جلدش ما بین کیف کتاب هاش جا داد. عاجزانه فریاد 

 برام خیلی عزیزهزدم دختر نه بفروشیش! این برای توست. 

را پوشید و کاله اش رو  اشمقنعهنه گلم حواسم هست. و  _

برداشت و دست کش هایش را دستش کرد و بلند شد. تا دم در 

حیاط همراهیش کردم. دست دادیم و یهو پرسید وای خاک به 

 سرم من حتی اسم شما هم نپرسیدم.

 اشکالی نداره مهتاب هستم. مهتاب ایران پور! _

جان از بابت پذیرایی ممنونم. وایسا ببینم و چشمانش  مهتاب _

گرد شد و دوباره دست کرد و کتابی که بهش هدیه داده بودم 

درآورد و اسم نویسنده را بلند خواند و هیجان زده گفت: این کتاب 

 ریسینویمخودته تو کتاب 

لبخندی زدم و گفتم اره خوب این سومین اثرم هست و تا  _

تشر کردم. یک آن پرید بغلم و بوسیدم و گفت. حاال چهار تا من

. دستت درد نکنه تو برمیملذت  حتماًمطمئن باش می خونمش و 

 که شوری و. رفت و کرد خداحافظی تند تند و  خیلی ماهی.

 .گذاشت جا میهالب میان را بود آورده همراهش

برگشتم داخل خانه. حس شعرم لبریز شده بود دختره پر از 

انرژی بود. دیدار کوتاه شادی بخشی بود و روز مرا ساخته بود. باید 

اما رفتم آشپزخانه برنج را تو آش پال ریختم و دیگ  نوشتمیم

برنجی را آب زدم روی گاز گذاشتم کمی آب و روغن ته اش ریختم 

 توی برگرداندم  گذاشتم و برنج را شکفاو مقداری نان برا ته دیگ 

 که زمانی شاعرانه حال و حس با را کارها ٔ  همه کردم سعی و دیگ

 انجام بدهم. ،و خیالم ایرؤو سوار بر مرکب  رمیگیم دست قلم

و شعری که از  آوردمدفتر شعرم و قلمم را  کشویمبه تندی از 

و تمام خانه و آشپزخانه و برنجم را در برمی  دیجوشیمدرونم 

و قلم به سبکبالی روی  کردمیمگرفت نوشتم. کلمات را احساس 

که از تمام قلبم  گذاشتیمو ردی را به جا  دیدویمکاغذ سفید 

 سرچشمه گرفته بود.
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سر وقت  رفتمیمچیزی به تعطیلی مدارس نمانده بود. باید 

نبود. داستان صوتی  هابچهبا من و  ناهار معموالًقورمه سبزی رضا 

از  میزنیموقتی که از عشق حرف »که تازه دانلود کرده بودم به نام 

از ریموند کارور با صدای گرم و صمیمی بهروز  «میزنیمچه حرف 

از  هابچهساعت یک  رضوی گذاشتم و مشغول پخت و پز شدم.

 هاآنمدرسه آمدند. با محبت از اتفاقات کالس و مدرسه پرسیدم و 

را کشیدم و  هاآنبا شور هر چه گذشته بود را تعریف کردند. ناهار 

 ذهنم در که شعرم با همراه  خوردم و بعد یالقمهکنارشان چند 

و چکه چکه مانند باران بهاری از تن و  کردیم تکرار را خودش

کارهایم  ٔ  هیبقخانه را معطر کرده بود به  و دیچکیملباسم 

ساعت شش بود که رضا خسته و وارفته از کار برگشت.  پرداختم.

 همدیگر را دوستانه بوسیدیم و گفت: من چرتی بزنم سرم گیجه.

منم مشغول آماده سازی مقدمات شام شدم و تصمیم گرفتم از 

فراخور  یاسفرها خوری ویژه مهمان استفاده کنم و ذسرویس غ

 با. کردم بیدارش خواب از هشت ساعت. دیدم تدارک  حس و حالم

 و. کرد ولو را خودش مبل روی کرده پف چشمان و آشفته موهای

 را جدیدم شعر اشتیاق با. پرداخت بازی و به شوخی هابچه با

برات  ،ه شعر جدید گفتمی  :گفتم و نشستم پیشش آمدم و برداشتم

 بخونم.

 پرداخت. اشیشوخو  ادامه بازیبخون. و به  _

خوانده بودم که  هابچهمیان سر و صدای کمی از شعر را  _

. بخدا یکشیمشام کی  !ساکت شد و ناشکیبا گفت: بد نیست

چشم عزیزمی  درد گرفته. اممعده! قصد توهین ندارم. ولی امگرسنه

گفتم و بلند شدم و ته دلم دلخور که حالم را نفهمید. ولی خوب 

شام را  : خسته و گرسنه ست حق دارد.گفتیمق همسرانه ام منط

و چه چه و به به اش خانه را گرفته بود.  خوردیمکشیدم. با اشتیاق 

بود. برایش گوشت جدا کردم و  اشعالقهقورمه سبزی غذای مورد 

توی بشقابش گذاشتم. تشکری کرد و با چنگال و قاشق به جانش 

و  دیبلعیمبه سرعت همه چیز را و  کردیم اشتکهافتاد و تکه 

پیرامونم و من به  ستادندیاینمیک آن از حرکت باز  شیهادندان

که غلیان بودم هنوز آکنده از احساس شعری و حساس شده بودم 

از عصر به  هابچهچشم دوخته بودم.  رضاخوردن  کرده بود و به

یماینور چیز میز زیاد خورده بودند و بیشتر توی بشقابشان بازی 

 . کردند

 مهتاب امروز شاهکار کردی چه خبر بودهر_

آخه با شعر برات غذا پختم. مواد این قورمه با شعر مخلوط _  

 شدن و با حرارت احساسم جا افتاده!

 آخ که من عاشق این شعر خوشمزه شدم. چه قالبیستر _

 غزله عزیزم. نوش جانت. _

 خوردن پرداخت. ٔ  ادامهلبخندی زد و به 

 تلوزیون سکوت در کردم رسیدگی  هابچهبعد از شام به تکالیف 

 به. خواباندم و بردم تختشان به را هابچه 11 ساعت. کردیم تماشا

 خواب اتاق به. بود همراهش گوشی تو سرش  برگشتم که پذیرایی

 لباس. کردم روشن شمع تا سه دو و کردم خاموش را چراغ. رفتم

 خوشبو را خودم عطر کمی با و پوشیدم را  امبرهنهنیمه  خواب

 دفتر. کشیدم برس و کردم باز موهایم آرایشم میز جلوی و کردم

 و زیر. بودمش آورده کی آمدینم یادم. بود آرایش میز روی شعرم

 صدای و رفتم تخت تو و نمودم مرتب و تکاندم را تخت لحاف روی

بعد از چند دقیقه آمد. اتاق را که دید ذوق زده گفت: بعد  .زدم رضا

فوق العاده ست. و لخت  ،از یه شام شاعرانه االن یه خواب عاشقانه

 شد. و توی تخت آمد.

 گفتم: رضا برات شعرم رو بخونمر

گفت: بخون و مشغول نوازش و بوسیدن پای من رو به باال شد. _

ادامه بدهم و خودم  توانستمینمشعرم به نیمه رسیده بود که دیگه 

 گشتیمرو به دستان طمعکارش سپردم که وجب به وجب تنم را 

و جغرافیای پیکرم را زیر بوسه و تن سنگینش به  کردیمو کشف 

افتاد و  میهااستخواندر  یارعشهد و کر امبرهنه. دیکشیماستثمار 

بی پناهی بر جان و روحم چیره شد و برای گریز از این ناگواری، 

ذهنم را به خیال و احساس شعرم سپردم و مالقات امروزم را مرور 

. بوی تفت کردیمو مشمئزم  دادیمکردم. دهانش بوی قرمه سبزی 

متنفرم! و  ! آخ که چقدر از این بوهایسبزدادن گوشت میان 

تصمیم گرفتم که دیگر قورمه سبزی درست نکنم. خدایا کی تمام 

یمو پاره پاره  زدیمچربش بدنم را شخم  یهاچنگالر با شودیم

و  دیجویمو گوشت و استخوانم را با هم  بردیمو به دهان  کرد

که تقدیرم را به نام یک  شدیمذهن من انباشته از تمام چیزهای 

. شدمیمبیشتر متنفر  هاآنو لحظه به لحظه از زن رقم زده بودند 

آن را بشمارم و در پی یافتن  یهالکهخیره به سقف سعی کردم 

الگویی که زندگیم را به شعرم نزدیک کند. خودم را به جریان در 

هر و به  خواندیمحال وقوعش سپردم. تخت هم همصدا با رضا آواز 

سمفونی آه و  و دادیمانحنای کمرش پاسخی  منظم حرکت

. او داغ بود دیخراشیمتند رضا و جیر جیر تخت روح مرا  یهانفس

به  به روی شعرم بختک زده بود و شیهازدننفس نفس  ٔ  زوزه و

حس شهوت نداشتم و ولی من  .کردیمتدریج آن را محو و محوتر 

 میهانهیسکه سرش را میان  یدر حالو او  کردمیمفقط همراهیش 

را  اشروزانه یهاتنشتمام با فشار و لذت خودش و  فرو کرده بود

درون من خالی کرد. پیشانیم را بوسید. و بی حال به یک طرف 

افتاد. دستمال کاغذی روی عسلی کنارم را به دستش دادم و به 

 دستشویی رفتم. تو راه برگشت دو تا کتابی که خریده بودم از روی

 و کرد تشکر و شد خم امیرو رضا. بازگشتم تخت به برداشتم  اوپن

 خونیر می چی پرسید: دید که را هاکتاب. بوسیدم

چیز خاصی نیست. کتاب آشپزی و خانه داری ست. کتاب را  _

حاال شد. به این میگن یه  :از دستم قاپید و نگاهی کرد و گفت

خوندن داره. بخون عزیزم. و چراغ کنارش را  قتاًیحقکتاب حسابی. 

 ■ خاموش کرد و گفت: شب بخیر!
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 )حصر( «تواتر» کوتاه داستان 
 «محمود ابراهیمی»نویسنده  
 

در اتاقی که برای ورود به آن باید سه پله نا منظم و بلند را به 

خود هموار کرد، تختخواب بزرگ دونفره قدیمی با تمام وجود 

که بیش از سه چهارم اتاق را احاطه کرده  کندیمخود نمائی 

میز آرایش بزرگ آرام  یرو است. یک آئینه شفاف و بدون قاب،

گرفته و کنارش یک میز تحریر که روی آن مقداری کاغذ و چند 

خودکار بصورت نامنظم پخش شده و وجود دو صندلی باعث 

شده تا برای پیمودن طول و عرض اتاق مرتب برای انگشت 

 نگران شوی تا مبادا جیغ ات را در آورد.کوچک پا 

دل خوش کنی که با زحمت زیاد  یاپنجرهبعد از آن باید به 

ضخیم شیری رنگ و همچنین روزنامه  یهاپارچهآن را به وسیله 

از ترس نور هراس آور روز پوشانده باشی. با این حال، نور 

. وحشیانه و بیرحم هنوز آن قدر هست تا آرامش ات را سلب کند

به آن عادت کرد. سپس روی تشک بسیار  شودینمنوری که 

مرتب باید جابجا شوی ازترس اینکه دائم ونا  یاپنبهضخیم 

بیخوابی  اما .شودیموگود وبلند  دهدیممشخص زیر تو جا خالی 

منحصر به اینها نیست، البد ریسمانش به جائی وصل است که از 

نیاز  یترمستحکمیل . روز خوابی به دالیمانیمتوصیفش عاجز 

 دارد.

را با  تابستان ناگزیری تا درهای لوالئی نیمه زنگ زده پنجره

زحمت چندش آوری باز کنی. باید با دقت عذاب آوری سعی 

کنی بدون اینکه پارچه هائی که بجای پرده با میخ و پونز وصل 

سقوط نکنند و برای تعدیل گرما، هوای بیرون را گرچه  یاکرده

ک آلود است تحمل کنی. تازه آن وقت است که کثیف و خا

از  . فروشندگان دوره گردی که نه تنهاشودیمنمایش شروع 

بلکه در صدایشان  اندنشدهخرید و فروش اجناس اسقاط خسته 

بلندگوهای  با نیز هیچ نا امیدی و پشیمانی را نخواهی جست.

یممرتب با فریاد صدایشان را تا حد امکان  شانشدهفسیل 

 :کشند

 ...خریداریم.پنکه آهن پاره، آلومینیم، یخچال کهنه....-

انگار نه انگار که آنها هم با گذشت سالها باید پیرتر یا 

آرامترشده باشند. سالهای طوالنی است که با یک ریتم خشن 

 مشغول فریاد کشیدن هستند:

 نان خشک، دمپائی...-

باالی شهر است و هنوز هم  کنندیمجائی که مردمش فکر 

. کنندیمبرای فروختن یک کیسه نان خشک دارند چانه زنی 

 زنندیمصدای عابران پیاده که بجای پچ پچ در گوش هم فریاد 
 

 

 اشیبومکه مردم  اندازدیممستند از آفریقا  یهالمیفمرا بیاد  

مردم « مردم ما بلند حرف زدن را دوست دارند.»دارند یماظهار 

ما هم بدون اینکه به آن اعتراف کنند این کار را دوست دارند. 

هر چند بعید است این کار هیچگاه به آنها کمکی کرده باشد. 

بلند حرف زدنشان برای حرفهای عادی و گزارش گونه از زندگی 

 .باشدیماشان 

 باطری کهنه ....-

تا آزادانه  اندآمدهز اطراف شهر به این کوچه صدای عشاقی که ا

بتوانند خودشان را تخلیه کنند. بدون اینکه هیچ صحبتی از 

آینده و زندگی مشترک داشته باشند یا حتی بدون کلمات دل 

یا از این قبیل... « خواهم داشت» ای« دوستت دارم»خوش کُنَک 

نند. حتی لحظاتی را با هم معاشقه ک اندتآمدهفقط  هاآننه! 

کارشان جنبه سکسی دارد و باید  که اندکردهفراموش  ظاهراً

برای بهترارضا شدن هم شده کمی اغوا گری کنند. گوئی الس 

زدن همراه با خجالتهای معمولی هم به تاریخ پیوسته باشد. 

ندارندجز آنکه مانند یک  یااضافهوقت برای هیچ چیز  هاآن

مالی کنند و برای این کار وظیفه همدیگر را تا حد ممکن دست

همه  کنمیمشجاعتشان را به رخ رقبایشان بکشند. گاهی فکر 

همین باشد. هر کس بتواند با شهامت بیشتر  برای اصالًتالششان 

پیشروی کند برنده است و سپس وحشیانه بخندند و زوزه 

 آنها شب و روز یا زمان مشخصی وجود ندارد. یبرا بکشند.

 شوندیمرد  مخصوصاًو  دائمصدای ویراژ اتوموبیلهائی که بطور 

تا از همینجا بگذرند.  زنندیمدیگر دور  یاکوچهو دوباره در 

. صدای پخش انددهیکشرا در سرما و گرما پائین  هاشهیش معموالً

به اصوات جان  هاکنندهرا تا آخر باز کرده و با انواع تقویت 

و زیر زمینی هستند. با  گمنام هانندهخوا. انددهیبخشبیشتری 

و  خوانندیممثل هم  اکثراً متداول، یهایکارودست  هاافکت

یمبدرستی تشخیص داد. زمانی هم که دقت  توانینمکلمات را 

. کنندیماز اشعاری دم دستی و تکراری استفاده  یکن

و بعد هم صدای  کوبدیمبیشترصدای جاز است که بیرحمانه 

 .کنندیمزیر سینتی سایزر که امواج را در هوا پخش 

گاه به گاه هم خانواده هائی مشغول رفت و آمد هستند که 

. زنندیمهمه آنها، هم زمان با هم و با هیجان خاصی دارند حرف 

. موضوع صحبت دسته جمعی دارندیمدر عوض به آرامی قدم بر 

گوش شنوا ندارد. همه آنها  اشان برای شنیدن نیست. هیچ کس

بیرون بیاورند  توانندیم شانیهاحنجرهباآخرین صدائی که از 
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و گاهی هم یکی  خندندیم. بعد هم با همان شدت زنندیمحرف 

 .ردیگیماز آنها مورد عتاب بزرگترها قرار 

اما در میان همه اینها آن چیزی که دارد در این قسمت از این 

 هاده، تیر چراغ برقی است که کندیمکره خاکی حکمفرمائی 

سال است چراغ بزرگش شبها جلوی پنجره من بطور مکرر و 

. نورش آن قدر گرددیمخستگی ناپذیری خاموش و روشن 

هست که زود متوجه حضورش شوی و آن قدر قدرت دارد که از 

به اتاق وارد شود. برعکس نور روز آنچنان آزار  هاپارچهالبالی 

است.  اتریگوو  تررنگتابستان البته حضورش پر دهنده نیست. 

که الس وگاس را به این  اندازدیمهالیوودی  یهالمیفمن را بیاد 

حال خاموش  در . به هر حال چراغ،کنندیمطریق تحمیل 

و با این صدا  دهدیممخصوصی « تیک»وروشن شدن صدای 

 رترنگ. در زمستان صدایش کم کندیمرا توجیه  عملش ،ظاهراً

 .دهدیماما در عوض عملش را با تمام قوت ادامه  شودیم

یا بیش از آن،  اندکردهبه حضورش عادت  هاهیهمساانگار همه 

خود چراغ وجودش را به همه آنها تحمیل کرده است. برای 

که هیچکس شهامت زنگ زدن به اداره برق  کنمیمهمین فکر 

. ترسندیمیا متولی این تیر چراغ را ندارد. شاید هم از عاقبت آن 

مدتها این  تا بشوند. یبدتراز اینکه با این کار باعث بروز اتفاقات 

که مبادا عاقبت یک نفر زنگ بزند. آن قدر  کردیممرا نگران 

رد و سر و کله یکی دو ناامید شود که از سر همه این چیزها بگذ

از  قبالً پر مدعا پیدا شود و چراغ دیگری جانشین شود. من  مأمور

چنگک  یهاکفشآنها وحشت داشتم. زمانی که کودک بودم و 

. نوعی فوبی در دندیچسبیمکه به تیر چوبی  دمیدیمدارشان را 

و قادر بودند که با  توانستندیم هاآنمن پیدا شده بود انگار 

تیغه دارشان به همه چیز چنگ بزنند و باال بروند.  یهاکفش

این بود که آنها از تنه  میهاکابوسجاذبه را مسخره کنند. گاهی 

. دوست کنندیمو با هر قدم قامتم را زخمی  روندیممن باال 

نداشتم تیر مورد هجوم آنها قرار بگیرد، اما به مرور فهمیدم که 

ست و نیازی به پشتیبانی و ا تریقوجریان متوالی چراغ از من 

 حمایت کسی ندارد. همه را مقهور خود کرده:

 روشن ... تیک،خاموش تیک،-

تنها چیزی که در کارش قانون مند نیست، مدت صفر و یک 

توجه نکرده بودم. خاموش و  کامالً  قبالًآن است. البته شاید 

اینکه تا ده  مثالً روشن شدنش بر اساس زمان منظمی نیست. 

. کندیمیا بیشتر یا کمتر. نه! هر وقت که بخواهد کار  بشماری

فکر  یگاه نامنظم اما مرتب، خودش کلید امور را در دست دارد.

از چیزی که برای انسانها بسیار مهم است یا حداقل  کنمیم

گریزان است. از زمان، از تاریخ و این  کنندیماینطور وانمود 

. حتی برای جریان بیگ کنندیمکه برای هر چیز عََلم  یامقوله

دق و دلی این مدت محدود عمرشان را بر  خواهندیمبنگ. انگار 

سرهمه کائنات خالی کنند. با کلمه هویت به توجیه و سفسطه 

یمبه وقوع پیدایش هویت فراتاریخی اهدا  یحت .دهندیمادامه 

مورد این ارزیابی و تعاریف قرار گیرد.  خواهدینم. چراغ اما، کنند

هیچکس در کارش دخالت کند. سر رشته کار را از  خواهدینم

. از اینکه او را بشماری منزجر است که بعد هم دهدینمدست 

. فکر شودیمحس کنی که دیگر همه چیز با شمارش تو شروع 

حکیمانه را ندارد که تو با آن  یهاخندهتحمل این  کنمیم

. به هر حال او خودت را محق بدانی و ابزار خودنمائی تو گردد

وجود دارد و همه چیز را در سیطره خودش گرفته. گاهی هم 

 کنمیممانند نور ماه نیروی مرموزی دارد. فکر  کنمیمفکر 

یمیا شاید هم باعث جزر و مد مردم  کندیمجاذبه را کنترل 

. نه، این میاخواندهاما نه به آن صورتی که ما انتظار داریم یا  شود

یم احتماالًو  یشویم وقتی از خواب بیداردر حدی است که 

آن را مد خواند. به فکر بیفتی. به آن چشمکی که از سر  توان

خرابی یا مسخرگی نیست بلکه دارد اتفاقی می افتد متمرکز 

برسی. حداقل نه به این  یاجهینتمجبور هم نیستی به  شوی.

ی فلق . سپس دوباره تو را در حالتی میان نزدیکی روشنائهایزود

یمچیز مهمی که  اما آن را جزر بنامی. یتوانیمو  خواباندیم

با کمی تفحص به آن رسید این است که این چیز وابسته  شود

کسی نیست. نه به دولت و نه به شخص  مأموربه جائی نیست. 

 ذینفوذی در کهکشان یا حتی کرات دیگر.

اشم که ابراز کنم که شاید تنها من ب توانمیماز یک نقطه هم 

که صد البته مهم هم نیست. شاید  رمیگیمدارم آن را زیر نظر 

. هر چند بعید دهدیمهم هر کسی بطور مجزا این کار را ادامه 

از همسایگان را در آن  یاهیسامی دانم چون تنها زمانی که 

کسانی هستند که برای قضای حاجت از  ینیبیمزمان شب 

تشخیص داد  توانیم. این را از سایه اشان شوندیمجایشان بلند 

 اما .خارانندیمکه دارند با احتیاط و نوعی کرختی پائین خود را 

یک چیز که دیگر برایم مسلم است. این که تنها در این کوچه 

چراغش به این صورت و به این مدت طوالنی داردخاموش و 

هنوز چیزهای پوشیده هنوز بسیار است. من  اما .شودیمروشن 

ینمدارد  هیچ چیزی از اینکه چراغ چه منظوری از این کارها

به  توانمیمهم ندارم. در این مورد البته  یادهیا. هیچ دانم

صراحت اعالم کنم که نگران هم نیستم. به هر حال بشر هیچگاه 

. حتی حتم دارم که اشتیاق ابدیینمرا  هاسؤالجواب همه 

مگر در مورد چیزهای دم دستی و زیادی هم برای این کار ندارد. 

 در بدن خودمان اطالع کافی داریمر

چرا باید همیشه  دانمینمبگذریم، چیز دیگری هم هست. 

چیزها جفت داشته باشد. در دنیائی که همه چیز بر اساس دو 
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البته نباید انتظار دیگری هم داشت اما  شودیمتائی تعریف 

 ظاهراً چیز در این مورد این است که این عنصر دوم  نیترجالب

 هیچ ارتباط ارگانیکی با اولی ندارد.

سیاه یا چه میدانم ضد ماده و  یاهیسااما نه  آری چیزی دیگر،

است که  یکس این حرفها. به عبارت ساده، آن چیز دیگر،

ومدتی  کندیم. ابتدا یک سرفه شدید و کشدار کندیم« سرفه»

اما رسا. یک دقیقه بعد دوباره  ترفیخفسرفه  بعد چند پس

. انگار هیچ وقت هاسرفهکشدار و متعاقب آن پس  یاسرفه

او  کنمیم. از این بابت شبیه به چراغ است. فکر شودینمخسته 

 ابد به سرفه کردن. . یک محکوماندکردهرا به این کار محکوم 

. اکسیژن دیآیمکه دارد نفس اش بند  کردمیمزمانی فکر 

برای  .آوردیمنمی رسدو صدای مرگ در  شیهاهیرکافی به 

همین هم با این حس همدردی ژنتیک، چیزی عظیم، درون من 

. نه از فرط دلسوزی. نه، بلکه این جان کندنی دادیمرا خراش 

 از تمایلی ندارم به آن جنبه تقدس بدهم. اصالً قابل توجه بود.

د آخرین دفاع محکومی بود که این فکر هم منزجرم. کارش مانن

از قبل به اعدام محکوم شده است یا نمایِش هیجانِ آخرین و 

مهمترین یافته یک فیلسوف قبل از این که بدست رقبایش 

کشته شود و بدون اینکه کسی از محتوای آنها با خبر شود. به 

یک نفسِ  دمیکشیمهر حال من هم همراه او سخت نفس 

به  توانستمیمکوتاه. انگار من سخت و سپس چند پس نفس 

، او انگار کردمیماشتباه  ظاهراًعمد نفسِ خودم را بند بیاورم اما 

تا  شیهاسرفه. تا اینکه زدیماز قبل به زمین چنگ  ترسخت

بیشماری ادامه یافت. احساس کردم او در دادگاه  یهاشب

که جرم  کردمیماین فکر  به غریبی به این کار محکوم شده بود.

از این فکر دل زده شدم. از خودم بدم  اش چیستر اما به زودی

آمد. چرا من باید بدانمر او خودش بیشتر محق بود که هویتش 

 را حفظ کند.

او ربطی به خاموش و روشن شدن چراغ ندارد. من  یهاسرفه

. این را براین اساس می گویم که هیچ گونه کنمیماین طور فکر 

دارند. هیچ کدام متضاد دیگری نیستند. وابستگی به هم ن

. صدای تیک موقع خاموش و روشن کنندینمهمدیگر را دفع 

هم  با او ندارد. یهاسرفههیچ شباهتی با  ظاهراًشدن چراغ، هم 

هارمونی ندارند. این برای خودش یک برنامه دارد گرچه نامنظم 

گرچه  آوردیمبه حال خودش صدا در  ظاهراًو دیگری هم 

. اما جالب شوندیم. یعنی هر دوی آنها شنیده شودیمده شنی

. از این بابت امدهیندرا هرگز  یاسرفهاست که من این انسان 

غیر از سرفه از او  یاکلمهبرای او جنسیتی قائل نیستم. هیچ 

یک اسم اعطا  امافتهی. چه اشکالی دارد که من هم به امدهینشن

 اشهیسااما کاشفش که هستم.  اماوردهینکنم. من او را بوجود 

 پیدا نیست. یاپنجرههم از پشت هیچ 

برای همین کنجکاو شدم که آنها را مورد بررسی قرار دهم. 

به هر  من است. یاسرفهمنظورم از جمع بستن، چراغ وانسان 

. هر دو در یک کوچه هستند. گاهی امداشتهحال وقت این کار را 

بدون اینکه با هم  کنندیمبا هم مانند یک کنسرت رفتار 

هارمونی داشته باشند. در یک کنسرت واقعی باید نور و صدا 

نوبت نور است که کمبود  آوردیمهماهنگ باشند. وقتی صدا کم 

 میریگیمرا جبران کند یا زمانی که از شدت نور سرگیجه 

. با دقت کافی به خاموش و کندیمصداست که ما را دوباره پرت 

. نه، صدای سرفه دهمیمگوش  هاسرفهروشن شدن چراغ و 

از جنس دیگری است. درست است که هر دو به نوعی جان  اصالً

اما به هیچ عنوان به همدیگر وابسته  کنندیمکندن را تداعی 

صدای سرفه را کنترل  توانمیمنیستند. واقعیت این است که من 

 یهافرکانسلند با صداهای بعدی دارای کنم. یک صدای ب

توالی آنها را محاسبه کرد. هر چند او  شودیممشخصی هستند. 

ینمهم چیزی گیج کننده دارد اینکه زمان شروع یا اتمامش را 

 کنترل کرد. شود

همه چیز به همین منوال ادامه داشت تا اینکه یک بار بطور 

تا  کردمیمرا تیز خاموش شد. گوشهایم  هاسرفهناگهانی صدای 

این کار را  ترواشیبشنوم شاید کسی به او تذکر داده بود که 

بکند یا پنجره دو جداره شده بود. بعد دریافتم که به او هم معتاد 

. او هم انگیزه مهمی برای جزر و مدم شده بود. البد امشده

و به هر  شدمیمهمینطور هم بود چون بی اختیار عصبانی 

و  گذشتیم هاهفته. دمیغریمودم و زمین و زمان به خ یابهانه

که کردم اول اینکه مرده  فکرها. چه شدینمصدائی از آن شنیده 

است. بعد انتقال به بیمارستان یا هجرت و صدها فکر از این 

دماغم را در  یابهانهبه هر  توانستمیمدست. از اینکه هنوز 

زندگی دیگری فرو ببرم از خودم منزجر شدم. من هیچ کاری به 

را پوشانده بودم و فقط گاهی در  هاپنجرهکار دیگران نداشتم. 

یمرا کنار  امیشخصتابستان وقتی پنجره باز بود و نسیمی پرده 

. باالخره به دمیدیمبه ندرت و با زحمت سایه کسانی را  زد

عادت کردم. اما من چراغ را داشتم. البته که  خودم فائق آمدم و

 شناخته بودم. تا چند ماهی گذشت. یاسرفهآن را قبل از انسان 

و در میانه  کردمیمدرست در زمانی که داشتم به چراغ فکر 

بهاری که بیش از حد گرم شده بود دوباره صدای سرفه را 

ش شنیدم. ابتدا فکر کردم که یک کابوس است و به خودم فح

دادم و از نیمه خوابی که با زحمت بدست آمده بود پریدم. مدتی 

 تندیس وار به بالش تکیه دادم و دوباره چشمهایم را بستم. وقتی
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کم کم خودم را با زحمت آماده خوابیدن کردم باز هم صدا را  
. سر وصدای زیادی راه انداختم تا پنجره کردمیمشنیدم. باید کاری 

مدتی باید سرما را  دانستمیمرا در اوایل بهار گشودم. با اینکه 

 تحمل کنم اما این کمترین فداکاری بود.

با همان ریتم و  قاًیدقبه همان وضوحِ قبل و با همان لحنِ آشنا. 

بود زندگی  هامدتتوالی. حاال من ناگزیر بودم که خوشحال شوم. 

دیگران تاثیری در روحیاتم نداشت. مگر همه آنها محکوم به زنده 

آن قدر زنده بمانند تا بمیرند. و باز از نو.  ستیبایمبودن نبودندر 

 پس چه ارتباطی با من داشتر

بگذار در کوچه با خودشان حرف بزنند. با صدای بلند بخندند. 

ر هوا شیشه ماشین را پائین بکشند و صدای کر کننده پاپ را د

 پخش بکنند. بگذار بدون هیچ لذتی معاشقه کنند.

واقعیت این بود که صدای سرفه مرا خشنود کرده بود. کسی  اما

بدنبال هیچ عالجی نبود. با تکان دادن سرم به او خوش  ظاهراًکه 

 اشسرفه. صدای ردیمینمسال است که او  هادهآمد گفتم. حاال 

فته یا چند ماه که البته هیچ هیچ تغییری نکرده، فقط گاهی چند ه

. دیگر برایم شودیمخاموش  کشدینموقت بیش از سه ماه طول 

. شاید مرخصیِ در محکومیت هم کندیممهم هم نیست که چکار 

من هیچ حقی ندارم تا بخواهم  اصالًدارد. به همین سادگی. 

یخاموش. این را هم بگویم که امکردهکنجکاوی کنم. به این عادت 

در فصل یا روزهای بخصوص نیست. هر وقت که بخواهد و تا  شیها

. وقتی شودیمو دوباره ظاهر  شودیمزمانی که صالح بداند خاموش 

در صدایش هیچگاه نوعی سالم به من نیست. من  کندیمهم شروع 

اهمیت  ابداًهم هیچ انتظاری از او ندارم. من را نادیده گرفته یا نه 

 ندارد.

. هر چند او هم نشانه کندیمحضور مرا درک  احتماالًاما چراغ، 

خاصی در این مورد از خود بروز نداده است اما با این حال تصور 

. البته حتم دارم که هرگز مرا کندیمو تحمل  ندیبیممرا  کنمیم

است که بنظرم  یااحمقانه. نه، این دیگر فکر ردیگینمزیر نظر 

م که زیر نظرم بگیرد یا توجهی به بیاید آنچنان برایش اهمیت دار

نورش به من فرصتی نداده تا قلمی روی کاغذ  هرگز من کند.

. اما چیز کندیمبیاورم. از این جهت یعنی کارهایم را کنترل 

مرا به وجد آورده است. نور و  امکردهدیگری که تازگی کشف 

 من کنترل شوند. یهاکابوستا  اندشدهصدای سرفه باعث 

تا به یک کابوس فکر کنم و  کنمیممن اوایل صبح فرصتی پیدا 

ظهر یا کمی بعد، آن را مانند یک فیلم پر هزینه در خواب کوتاهم 

. مهم نیست موضوعش ازچه بافتی باشد، موضوع این است نمیبیم

هستم که همه  یاشهیهنرپ. کنمیمکه خودم درون آن نقش ایفا 

. بدون اینکه دستمزدی کندیمرا سخاوتمندانه قبول  هانقش

دریافت کنم. بیشتر اوقات نقش اول را دارم و گاهی هم نقشهای 

دوم و سوم. اما حرف من این است که درست است که موضوع را 

بگویم که کارگردان آن  توانمیماما به جرات  امکردهخودم فکر 

خودم نیستم. کارگردان اصلی آن چراغ است و گاهی هم انسان 

 یهایتوال.بطور حتم اطمینان دارم که کارگردان اصلی با یاسرفه

حتی با تعجب باید بگویم گاهی  کندیمخودش تمام کار مرا کنترل 

. من هیچ اعتراضی به دهدیمهم آخر آن را به میل خودش تغییر 

این کار ندارم حتی باید اعتراف کنم که خوشحال هم هستم. چون 

. چیزهای آورمینمرا به فیلم در  یاشهیکلبه مرور دیگر کابوسهای 

در  یااحمقانههیچ چیز  ترسادهمعمولی و تکراری را. به عبارت 

نیست. فرارهای بیهوده یا گاه مسخره. نه! بسیار حقیقی  میهاخواب

با آدمهای زیادی همزمان  توانمیمجالب.  یاکنندهو به طور خیره 

. من به شوندیمع و بلکه هزاران نفر در من جم صدها محشور شوم.

آنها  توانمیماما  کنمیمیک بار هزاران شخصیت را در خود تجربه 
را رام کنم. بتازگی خودم هم قادرم کلماتی را بگویم. من که مدتها 

 هاخرچنگدوست شوم با  هاکوسهبا  توانمیم. امداشتهروزه حرف زدن 

هم توانستم با اکوان  داًیجدتشریک مساعی ومصاحبه کنم. 

دیومصاحبه کنم. او براحتی مرا پذیرفت بدون اینکه نگاه مشکوکی به 

از نظر قد و  ناًیعمانعم شوند. کسانی که  شیهانوچهمن بکند یا 

که فرمانبردار او  دهندیمخودش هستند اما نشان  همچون هیکل،

تمام  و به آن هیکل عظیم و شیهاشاخهستند. به یال و کوپالش و به 

. بدون هیچ شرمی عریان است و آلت سنگین کنمیمنگاه  اشیناشدن

. احتماالهنوز آن قدر کشدیمو ستبرش را با خود به این سو و آن سو 

که به همسرش معرفی کنند من مشتاقم تا آنها  دانندینممرا خودمانی 

اینکه آلت زاینده آنها چگونه است. جالب است که هیچ  را هم ببینم.

در این  کنمیم. گاهی فکر نمیبینمری از بیماری یا زخم در نرها آثا

صورت و عدم جدال برای کسب زوج به دو معناست، یا اینکه مانند 

بعضی از موجودات دوجنسی هستند و یا آزادی را بطور کامل 

 موجوداتی نامیرا هستند. کالً کنمیم حس . در عین حال،اندشناخته

اما یک بار اکوان از  روانی آنها هم برایم ناشناخته است یهادگاهید

برایم گفت. صریح و با صداقت اقرار کرد که وحشت دارد و  شیهاترس

نه مایلم که از او علتش را بپرسم  فعالًباعث شده تا بی خواب شود. من 

که مبادا تمایلش را با حرف زدن با من از  ترسمیمو نه شهامتش را. 

 دست بدهد.

 یهاکابوسدوست نداشتم. به همان  قبالًحقیقی را  یهاخواب من

از ارتفاع باالئی بر  مثالًاحمقانه و خنده آور و ناجور دلم خوش بود که 

زمین بخورم و شدت سقوط را درک کنم یا هر چه تالش کنی نتوانی 

یماکثر آدمها آن را  معموالًکه  هاخوابفرار کنی. از این دست 

 . شناسند

. انددهیرسچیزهائی که از روی آن روانشناسان به نان و خورشی 

به یمن این  اشهمهمن از نوع دیگری شده و  یهاخواباست  یچند

را عوض  میفکرهاکه  یاسرفهچراغی است که مرا هدایت کرد و مرد 

من اینک از نوع خاموش و روشن شدن است و از انواع  یهاخوابکرد. 

 کشدار.

را جان ببخشند  میهاکابوس توانندیم هاآنت که منظورم این اس

 ■ بدون اینکه خودشان در آن نقشی ایفا کنند.
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 «خوابگرد» کوتاه داستان 
 «محمدعلی وکیلی»نویسنده  
 

 یوچهره ا دهیخم یکم یهاشانه با ی،الغرو استخوان یجوان

 ،سیبند زده همراه با سرباز پل دست ،سخت پژمرده و ،پف کرده

کوتاه قد و  یانسالیم یآقا .شودیم 15 یکالنترواردبازداشتگاه 

پشت  ی،عنوان شاک به ،وخون آلوده یبا کله طاس زخم ی،کلیه

 نشسته است. ارانتظ مکتین یرو سیبازداشتگاه پل یدرب ورود

 یو بالحن یگرفته و تودماغ ییبا صدا ی،الغر و استخوان جوان

 :دهدیمبازجو پاسخ  سؤاالتبه  ،زیالتماس آم

 من نبود...! ریجناب سروان به خدا تقص-

 مست خواب بودم. اصالًآقا من -

زهر  یاتوبوس چ یهارانندهکه  ستیروزها معلوم ن نیآقا! ا-

 .کوبندیمپا رو ترمز  یطور نیکه ا کنندیممار 

 بود کشته بشند. کیخدا...همه مسافرها نزد به آقا!-

 اشکردهوورم  اهیباال زد.دست راست س یرا به سخت نشیآست

 بازجو داد. یرا نشان آقا

خدا  ترا جناب سروان دست من هم شکسته؛-

 ...!دیخوب نگاه کن

 یکلیوه انسالیم یآقا .انجامیدبه طول  ییبازجو

 ادی به حوصله اش سر رفت.رانتظا مکتین یرو

 از کنان، افتا د که با خانمش هنس هنس یروز

 .رفتیم باال تهران–مقصد کرمان  ،مایپ رانیپلکان اتوبوس ا

جمعیت از نوعی بود که  ازدحام آن روزدر ترمینال مسافر بری،

 .شودیمدر ایام پیش از عید نوروز بر پا  معموالً

سوار کردن و پیاده کردن  مسافر بری گرماگرم یهااتوبوس 

 :دیرسیمبه گوش  صداها انواع بودند. مسافرها

 تهران یک نفر...تهران... تهران...!-

 مشهد ...مشهد... مشهد یک نفر...!-

 ...!یریمشیراز... شیراز... آقا شیراز -

تهران  -مسافرین پنج بعد از ظهر ایران پیما مقصد کرمان-

 سوار شن ...!

غلیظ  ( ازدودهوای گاراژمسافربری ترمینال یک )ایران پیما

پر بودوکف گاراژدرست همان جایی که مسافرین در  هااتوبوس

 آمد و رفت و پیاده شدن وسوار شدن بودند قیر اندود بود. حال

 یهاکفشبشاش موهای آراسته و  یاچهره، با مؤدب یجوان

–اتوبوس کرمان  ازپله هایبه دست،  طیبل واکس زده و براق،

نشست مسافران  15تهران باال رفت ردیف چهارم صندلی شماره 

دنبال پیدا کردن صندلی هاشان بودند.  داخل اتوبوس یکی یکی

 سخت  یاچهرهجوان الغر واستخوانی باشانه های کمی خمیده و 

 
که کتی نیمدار وشلوار پر چروک و  پژمرده و پف کرده

یمرا  16کمک راننده سراغ صندلی  از خاکستری به تن داشت.

دوتا مسافر را کنار زدو درردیف چهارم بغل دست  یکیو .گرفت

آزار  یتنباکوورود اوبوی تند سیگار و  با ، نشست.مؤدبجوان 

به شانس خودش  مؤدبجوان  دهنده د ر راهرواتوبوس پیچید.

سرعت به فکر  با را به هم کشید. صورتش لعنت فرستاد.

 12د ویک ردیف جلوتر روی صندلی شماره جابجایی افتا

 دونفر اتوبوس لیست مسافرین را بررسی کرد.. راننده .نشست

خاطر آن دونفر کمی معطل شد.. کم کم سرو  به غایب بودند.

 صدای مسافرین بلند گردید.

 گرما مردیم...! آقا آقا حرکت کن ...!

در حال بسته شدن بود. که آقای میانسالی  اتوبوس یدرها

با  همراه کله تاس و شکم گنده، با باهیکلی کوتاه قد وتپل،

اتوبوس  یهاپلهخانمش هنس هنس زنان از 

به سراغ ردیف سوم وصندلی  ماًیمستقباال رفت 

رفت. همان ردیفی که جوان  12و  11های 

 نشسته بود...! دبمؤ

دوتا  نیا آقا ببخشید اشتباهی نشستید.!-

 صندلی مال ماست.!

از این که باید دوباره به صندلی خودش یعنی  مؤدبجوان -

زیرلب زمزمه  و برگردد احساس چندش شدید کرد. 15شماره 

قول پدر  به کرد ای شانس بخشکی...! و بعد هم آهسته گفت:

 ...!شودینمعوض کنم پیشانیم که عوض  توانمیمرا  میجا بزرگم،

حال جابجایی یک لحظه دو دل شدوبا حالت التماس آمیزی  در

 گفت:

 بنشینید.! 15آقا امکانش هست شما روی صندلی  -

 آقا مگر شما حالیتون نیست که...ر-

آقای  که چهره بر افروخته و حالت غضبناک مؤدبجوان -

وحالتی طلبکارانه جابجا میانسال هیکلی را دید. با اوقات تلخی 

 یهاشانهکنار جوان الغر و استخوانی با  15شد و روی صندلی 

آقای هیکلی وخانمش با وجودی که  اما کمی خمیده نشست.

 کن معامله نبودند...! ول جای اصلی خودشان نشسته بودند.

آقای هیکلی رو به راننده که گاهی از توی آینه پشت سرش -

 گفت: مؤدبخطاب به جوان  کردیمرا نگاه 

ادب و معرفت  اصالًخجالت هم خوب چیزیه ...! نسل امروز -

 حالیشون نیست!

 .شناسندینم ترکوچکو  تربزرگ-

باال  یرا به سخت نشیآست

وورم  اهیزد.دست راست س

بازجو  یرا نشان آقا اشکرده

 داد.
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 به خاطر خودشون حاضرند حق دیگران را پایمال کنند.! اصالً-

دهنی کرد و گفت: مشکل از این با همسرش هم خانمش هم

 شناسه...!خودش را نمی شه که هیچکی جایگاهجا شروع می

صندلی مال  ولو کسی که زنش همراشه حق تقدم داره ...! اصالً

 خودش هم نباشه...!

 گرم شده بود و آقای راننده هم، اشچانهآقای هیکلی تازه -

پیدا کرده بود ودوست داشت تا  صحبت خوبی برای خودش هم

کمک راننده و به  به خود تهران این قضیه کش پیدا کند.

کرد. کمک راننده دوتا لیوان چای ویژه  یااشارهکس چای فال

محفل آقای  حاال برای آقای هیکلی و خانمش ریخت و برد.

هیکلی و راننده گرم شد؛ مسافرین مشغول تماشای فیلم 

شد.  ترآهستهخصوصی ولحن صدا  هاصحبتسینمایی شدند. 

 و صدای تو دماغی و گرفته هاسرفههم کم کم به  مؤدبجوان 

شیرین وچانه گرم  یهاصحبت. کردیمداشت عادت  همسفرش

 اشهیاولچندش  جوان استخوانی وکمی خمیده کم کم ازحالت

آقای  یهافهیلط. سعی کردعصبانیتش را در برابر لغز و کاستیم

 هیکلی کنترل کند...!

 چیمملکت ه نیتو ا این که سهله...! اصال- 

شده  پزشک ...!ستیخودش ن یکس سر جا

 قصاب گیر شده شهردار، یکشت راننده آژانس،

 شده آرایشگر، مهندس شده رییس شورا،

نقلیه  سییر بازاری شده وکیل مردم، یحاج

عده پول  کیکه  نهیآبه خاطر  کاریهمه ب نیا ...!و فرماندار، شده

 دار جاشونو گرفتن...! یدار و پارت

توی مملکت ما  اگر آقای راننده شما مالحظه بفرمایید. اصالً-

 دیکشینم هایخراببه این  کار هرکسی به حق خودش قانع بود؛

یم فکر که امروزه روز این همه اختالس و دزدی داشته باشیم...!

 نیا همه طالق...! نیا این همه زندانی برای چی داریم...ر یکن

در این داره که  ریشه اشهمه هانیا همه تجاوز به عنف ...!

 خودش قانع نیست.هیچکی به حق 

آقای هیکلی  یهاحرف دییتأآقای راننده سرش را به عالمت -

 که سهله...! من آدم سراغ دارم، هانیاآقا... یا تکان دادو گفت:

؛ دوتا خونه رهینمچی اداره بوده؛ حاال هم پولش از پارو باال  آبدار

 بچه شخصی داره...! یمایهواپ فقط تو زعفرانیه تهران داره...!

 ش همه یا تو آمریکاین یا توئ کانادا...!ها

 نیا همین شرکت اتوبوس رانی مال کیهر یکنیماالن فکر -

 شرکت ال اقل با هفتصد تا اتوبوس مال یکی از همین

 !هاستآقازاده

یک کامیون بابوق ممتد از آقای راننده  هاصحبتگرماگرم این 

 سرعت گذشت. ...! وبه سبقت گرفت؛

 مردکه احمق! توی پیچ چه سبقتی گرفت...!نگاه کن ...این -

مجبور شد طوری ترمز بزند که کامیون با ماشین  آقای راننده

یک لحظه از جا  مسافرین همه روبرویی برخورد نکنه!.

به کامیون که با سختی  با حالت تعجب هاشهیشبرخاستندو از 

 خودش را از اتوبوس روبرویی کنار کشید نگاه کردند.

جون خودش که بدرک جون مردم هم  س...!یا حضرت عبا-

 نداره...! یتیبراشون اهم

هم هیچکی به حق خودش قانع  ببین توی همین رانندگی-

 نیست...!

 معنی و مفهومی نداره...! اصالً هایلیخسبقت ممنوع برای -

 چراغ احتیاط انگار که همون چراغ سبزه ...!

گوا هی  وقتی به یارو که دست چپ و راستش را بلد نیست -

چپ وراست که سبقت می گیره هیچ! بوق زدن  از نامه می دن...!

 هم شده خوراکش...!

 چند دقیقه بعد اتوبوس ایستاد:

 و نماز ... آقا کسی خواب نمونه...! شام آقایون!-

سرمیز شام جوان الغر واستخوانی با 

کمی خمیده... که حاال به خاطر  یهاشانه

برطرف شدن خماریش کلمات را کامل اما با 

 مؤدب. به جوان کردیمادا  لحنی تو دماغی

 گفت:

آقا! این مردیکه کچل خیلی شمارو -

 ...خیلی ...حرف مفت و بی ربط زد...! یلیخ ناراحت کرد.

 که توی مخ طاسش، زدمیمای شما بودم. محکم...من اگر ج-

 صدای درینگ درینگش، تواتوبوس بپیچه...!

 پره...! هاحرفای آقا! طورش نیست. گوش ما از این -

 چی چی...چی چی را طورش نیست.!-

میخای من کتکش بزنم که جلو روی خانمش و مسافرا ضایع -

 بشه...!

نگاهی به سرتاپای جوان الغر و استخوانی باشانه  مؤدبجوان -

 های کمی خمیده کردو پوزخندی زد...!

ببین من چه  حاال باورت نمی شه؛ البد ریزنیمچرا پوزخند  -

 طوری از تو راش در می یام...!

 بفر مایید من کار خودمو بکنم...! اجازه آقای مهندس.!-

 من مهندس نیستم.-

همه یا دکترند یا مهندس بقیه هم  روزها نیا چه کار کنمر-

به... هیچکیه، حضرت فیل هم  یچکیه که حاج آقا هستند.

 ...ریک حاجیهر یک مهندسهر یک دکترهر یک نمیتونه بفهمه!

 یکروزیمن مهندس! نگاه به جثه ضعیف من نکن؛  یآقا -

 هیچکی حریف من نبود...! بودم؛ یجوان بزن بهادربرای خودم 

دهنی با همسرش هم خانمش هم

کرد و گفت: مشکل از این جا شروع 

شه که هیچکی جایگاه خودش را می

 شناسه...!نمی



 

 1397 مردادماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی نود و ششم  شماره    81

 من کار خودمو بکنم...! دییاجازه بفر ماخدا  ترا !مهندس یآقا-

 !… متشکرمرر نه، 

. یک پنجاه هیکاف پولش هم نباشید؛نگران  آقای مهندس!رر

 به من بدین ...! هزارتومن همش پنجاه هزار تومن

جور  نیاز امن . ستمیناهل آشوب ماشوب نه جانم، من -

 !… دیآینمخوشم  کارهابه هیچ وجه

خودم را به  بنده ماشوبی تو کار نیست.آقای مهندس! آشوب -

کار هم که  یهرجا .دیکنیمفقط تماشا  یجنابعال .زنمیمخواب 

 .دیخندیمخنده دار بود 

ینمهم خوشم  هایبازمسخره جور  نیرر نه جانم، من از ا

 !…دیآ

 -مسافرکرمان :دیآیمبوق اتوبوس به صدا در 

 تهران سوارشن...!

توی اتوبوس هم بحث بین آقای مهندس وجوان 

ادامه  کمی خمیده یهاشانهالغرو استخوانی با 

 پیدا کرد.

گمانم شما فکرمن را  به آهان...آقای مهندس!-

یمفقط  من قصد دعوی وداسون با کسی ندارم؛ بنده نخواندید.

 یک کمی حالشو بگیرم...! خام

شما  هم یارو خیط بار بیاره...! هم وبعدش هم، شمارا بخندونم؛

ادا و اصول  اصوالً من کیف کنید.! یهایبازاز حرکات و مسخره 

و چرت وپرت گفتن  هازدندر آوردن ماآدم های معتاد وچرت 

ضمن پنجاه هزارتومن هم گیر بنده  در هامون خیلی خنده آور ه!

 می یاد...!

 کنیم؛ بجای این مسخره با زی ها بهتر نیست یا چشم پوشی-

 یک کار بهتری انجام بدیم...! ای

اگر مقصودتان از کار دیگه دعوی و زدو کتک وفحش و فحش -

کاری هست که آقای به این هیکلی هر دو تامون را له و لورده 

این ریخت و  با چند تا دیگه هم هست...! فیحر می کنه...!

سه شلوارم را نمی تونم باال بکشم چه بر که من دارم که یاقواره

از اون هم من یک هنر  بعد به اینکه بخام درگیر با این آقا بشم...!

من رابه این  پیشه تیاترکمدی بودم که وابستگی به اعتیاد و الکل

خانوادگی  اما روز سیاه نشاند. اگر چه فقیر و ژنده پوش هستم.

 اعتبارو آبرو و متانت طبع داریم...!

 پادشاه ...!کردمیمبازی  دادیمهرنقشی که کارگردان به من --

 .شدمیم... گدای دوره گرد بودم.. سیاه زنگی  شدمیم

 یداعش ...!شدمیم... دکتر ومهندس کردمیمعروسک گردانی 

 ...! آوردمیمجور بیمزگی و جلفبازی در  هزار ...!شدمیم

 کاش ...!کردمیمرا بازی  نامردها نقش ...!شدمیمنوکر خونه 

من  یهاکردنه مردم چه طور از نقش بازی . کیدیدیمبودی و 

ینم دایمثل من پ یکیتمام استان  یتو ...!کردندیماستقبال 

یممردم از خنده روده بر  کردمیمنقش کمدی بازی  یوقت .شد

 ...!شدند

ده تومان به خاطر  رمیگیمشما کمتر  از آقای مهدس! -

 ...! رمیگیمکمتر  این که اعتماد ندارید.

 این کارها راحال و حوصله  !کنفراموشش  ترا خدا اصالً -

 !…ندارم

آقا  کمک راننده با حالت هشدار صدا زد: ایستگاه پلیس...!-

 خواب نباشه...! یکس

 گشت از پلکان اتوبوس باال آمد! مأموردر ایستگاه پلیس 

جوان الغرو  فقط های یک یک مسافرین خیره شد! درچشم

کمی خمیده رابا خودش  یهاشانهاستخوانی با 

 برد...!

 .ماندندمسافرین بیش ازنیم ساعت منتظر 

برای کش دادن  یاسوژههیکلی دوباره  یآقا

 !داکردیپ با آقای راننده. شیهاصحبت

 یهاجوانآقای راننده ببین این وضع -

 ماست...!

 یارو را بفشاریش یک کیلو شیره تریاک ازش می چکه...! -

 بینیش را بگیری نفسش بند می یاد ...!-

 برای ما تولید علم ودانش کنند...! هانیاتوقع داریم -

از پلکان  کمی خمیده یهاشانهجوان الغر و استخوانی با -

 اتوبوس باال رفت.

 م!یاست منتظرتان هست یمدت !ریباالخره آمد :مؤدبجوان 

 وبعد سر گذاشت توی گوشش و گفت:

آدم سمج هر حرفی که از دهنش درامد  نیا در غیاب شما،-

 گفت.

 چیزخالفی هم از شما پیدا کردندر-

بسته سیگاراز آستین کتم  کی خوشبختانه به خیر گذشت!. -

الی انگشت پایم قایم داشتم که  تریاک دوحبه بیرون آوردند..

هرویین و هشیش بودند  دنبال را سرمیز شام بلعیده بودم. هاآن

 که چیزی پیدا نکردند.

حاال که هر حرفی از دهنش  کنمیممهندس خواهش  یآقا -

در آمده چهل تومن را بده...! تایک مشت محکم بکوبم توی 

 سرش!

 م...!تاتوی این بدبختی ماهم به مختصر پولی برسی-

 بیا این هم جهنم چهل تومان...!-

کمی خمیده چهل تومان را  یهاشانهجوان الغر استخوانی با 

صندلیش را جابجا کرد ودرست پشت صندلی  باشتاب که گرفت

را در آورد و زیر  اشکهنه یهاکفش آقای هیکلی نشست!

توی اتوبوس هم بحث بین 

آقای مهندس وجوان الغرو 

کمی  یهاشانهاستخوانی با 

 ادامه پیدا کرد. خمیده
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صندلی خودش گذاشت. وزانو هایش را به پشت صندلی آقای 

خودش را به خواب زد. صدای خرپف گوش  و هیکلی چسباند.

به . هر بار که کمک راننده دادیمخراش و عمدیش همه را آزار 

خواب و خرپف دوباره  .کردیماورا بیدار  هایدستبغل اصرار 

از سمت  بارخوابش به قدری عمیق بود که نیا ..شدیمشروع 

نکرد. راست در راهرو اتوبوس افتاد؛ خنده مسافرین هم بیدارش 

 او همچنان در خواب عمیق بود.!

نگران چهل تومانش لحظه شماری  مؤدبجوان 

به بغل کشید ودوباره روی صندلیش  اورا .کردیم

هنوز در خواب عمیق بودو صدای  او خواباند.

بار هم اهتمال  نیا خرپفش گوش خراش تر شد..

تا تهران باقی نمانده بود  یزیچ افتادن داشت.

س هم به افتادن دو باره او سرعت زیاد اتوبو

کمک کرد. این باردستش را شل کردو به سر 

بالفاصله قبل از اینکه صدای  اما طاس آقای هیکلی کوبید.

کرد به عذر  شروع اعتراضی از جانب آقای هیکلی بلند شود.،

خواهی. چندین بار سرطاس آقارا بوسید. چندین بار سرش را در 

 بغل گرفت و نوازش کرد.

توی خواب هیچی  اصالً من من سنگینه. خواب خشید.آقا بب-

 .!رمیم. توی خونه که هستم شبها توی خواب راه فهممینم

تابستون گذشته به خاطر همین خوابگردی اگر خانمم به -

دادم نرسیده بود از پشت بام افتاده بودم و نوکرتان االن این جا 

 خدمتتون نبود

 ...!اشکالی نداره آقا! پیش میاد دیگه -

 چند دقیقه بعد سرطاس آقا را دوباره در بغل گرفت و بوسید.

 عذر خواهی کرد. یاعاجزانه وباحالت

 زمیعز نباش! من شما را بخشیدم. نگران !زمیعز آقای هیکلی:

برای همه پیش  زهایچاز فکرش بیرون بیا عمد که نبوده از این 

 میاد.

وده بر واز خنده ر شدیمکه توی دلش قند آب  مؤدبجوان 

گوش جوان الغر و  در شده بود. دهانش از تعجب باز ماند..

 استخوانی آهسته گفت.:

 بزن. ترمحکمجون من چهل تومن دیگه بگیر ولی این با ر -

 پنجاه هزار تومان...! یخواهیم ترمحکماگر -

 تو بزن نامرداش که ندن...!-

 این بارهم خودش را به خواب زد و خور پفش بلند شد.

یمبه دنبال فرصت مناسب لحظه شماری 

 اما .. چندین جا موقعیت مناسبی پیش آمد.کرد

احساس کرد که هنوز زود است. اتوبوس به 

د چند ایستگاه مسافر پیاده کر در تهران رسید.

با  .شدیم وحاال اتوبوس داشت وارد ترمینال

روی پدال ترمزکوبید تا با وانت  عجله و محکم

برخورد  آمدیمکه دنده عقب از گاراژبیرون  یبار

 نکند. اکثر مسافرین این ور و آن ور افتادند.

صدایی شبیه به زمین خوردن کدوی خالی در راهرو اتوبوس 

 پیچد.

 ...!درنگ درنگ....-

آقای الغر و استخوانی چنان محکم به سر  یهادستسر و 

 طاس آقای هیکلی خورد که

 آقای هیکلی تعادلش به هم خورد و ازروی صندلی پرت شد. 

و سر  هادنیبوساما این بار چاپلوسی و تملق گویی و سر 

 نداشت. یادهیفا هاکردننوازش 

  

می خندیدو زیر  دردلش قهقه مؤدبوحاال در حالیکه جوان  

 :کردیملب زمزمه 

 نوش جانش...! هاپول-

کمی خمیده  یهاشانهآقای هیکلی جوان الغر و استخوانی با 

 ■ .بردیمن کشان پیش پلیس را کشا

 

 

من  خواب آقا ببخشید.

توی خواب  اصالً من سنگینه.

. توی خونه فهممینمهیچی 

که هستم شبها توی خواب راه 

 !رمیم
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 «چک» کوتاه داستان 
 «حالخجستهپرنیان »نویسنده  

 
 پیچید کوچه کنار یهاآشغال تند یبو .کردم رد که را پل

 ،شدیم پرت اصلی مسیر از حواسم که هربار.امبینی یهاپره بین

 به نزدیک کردیم یادآوری روانم و جان بین دیخزیم که بو نیا

 .امخانه

 آمدیم شیراز این به بوشهر از وقتی از .گفتیم راست ننه

 دست قلیان، کنار نشست یم بود، مانده آنجا مغزم نصف انگار

 زیر عرق تا دادیم سُر را لباسش ،اشنهیس زیر انداختیم

 .من به دیرسیم آخر و دینالیم گرم هوای از بگیرد، را اشسینه

 .ردیگیم جان فقط سیاه سق زنِ  این گفتیم که داشت حق بوآ

 تهِ که ییهاوقت یحت .داشتم دوستش من چرا دروغ اما،

 به شیهاحرف تمام ته .خِرم تنگ چسباندیم را اشکهنه بادبزن

 خواستینم .بشوم بوآ مثل خواستینم که شدیم ختم همین

 سالی آخر و بزنم دو سگ سحر تا شب دوهزار قِران، یه برای

 ...بمانند کاغذ تکه یک گیر عیالم و اهل و هیکل تمام

 قرمز ماهی بساط کوچه وسط برق تیر کنار

 سرعت رفتنم راه به. بود پهن صادق فروشیِ

 .گفت لب زیر سالمی رسیدم که کنارش به .دادم

 و جیبش داخل انداخت دست بود فیخرک

 .آورد در را شیهاپول

 شست .ترعقب را دیگرش پای و گذاشت جلو را پایش یک

 بودنش کیف خر تمام به اشگرفته خاک جوراب از آمده در پای

 .کردیم کجی دهن

 شمردن مشغول و زد انگشتش به یسیل .داد باال را ابروش

 .شد هاش پول

 میان از کوچکی قرمز یماه .آکواریوم داخل انداختم دست

 .شیشه به کوباند را خودش و شد رد هام انگشت

 :کرد اممچ بند را دستش .کرد ترش رو صادق

 عامور داری کرم ریکنیم انگولک هارو ماهی این چی سی-

 .خرم تنگ دیچسبیم االن دانستمیم .کشیدم بیرون را دستم

 .نداشتم را پالهایش و پرت حوصله

 را خودش هم غروب دم حتی دیخورش .برق تیر گوشه خزیدم

 .کوچه توی بود کرده پهن

 آتش هاش دیوار از.زدیم دامن شدنش ترگرم به کوچه تنگیِ

 را خودش کند پهن زیرش آدم نبود هم درخت یه یحت .دیباریم

 .کند خوش دل یاهیسا به و

 .اشاهالی جیب مثل .بود خشک سعدی،* تمام تمامِ

 !بدو فاروق، :شنیدم را علی فریاد صدای

 
 داخل چپید و داد تکان هوا در را دستش حرفش، بند پشت

 .خرابه

 هیچ اما .هاخرابه این از بود پر یسعد .دویدم خرابه سمت به

 را مردم هم کنارش از شدن رد یحت .نبود خرابه این امنی به جا

 بیرون داخلش از زنانه ناله صدای هاشب گفتندیم .کردیم جنی

 .ببینیم چیزی زنی یجن جنی، زن بودیم راضی ما .دیآیم

 میکنیم پهن را خودمان که ساعتی چند همان حداقل

 و کنارمان کند پهن را خودش هم آن خل و خاک الی زیرآفتاب،

 .بکشیم رویش دستی

 و داغ یهاسنگ روی میدیخزیم .بود عادتمان هرروز

 قصد که بار یک .میدیکشیم را مشق دفتر ٔ  شده لوله یکاغذها

 که یادفعه همان یاد بروم کش را بوآ سیگارهای از نخ یک کردم

 و افتادم دادیم جان کتک باد زیر علی دزدیِ سیگار خاطر به

 همین به گرفتم تصمیم و دادم وبوآ خودم به فحشی پشیمان

 .باشم قانع کشیدن کاغذ

 .بود امدایی خالو .رفتیم خالو برای دلم

 از سال ده هم دیشا سال، پنج .کوچکم دایی

 مانده ته آمدیم که هروقت .داشت فرق من

 :گفتیم خنده با و دادیم من به را سیگارش

 آسینمون تو کنه چوب نیومده بوآت تا والو، نداره ترس بکش،

 .بکش

 :گفتیم یکردیم جانش به جان فاروق ننه .بود حریف همه

 هی بوآشر عین بشه چی یس خالو، هو عین بشه بأس فاروق-

 یه دوقرون دنبال دست به تومبون سالی آخر که مفتش االف

 .دوکون اون دوکون این گردونه می کاغذو تیکه

 گذاشتیم را دستمان سالی آخر همیشه بوآ .گفتیم راست

 نه بویش نه .بهمان نرسیده بهار بوی تاحاال ما .گردو پوست توی

 .رنگش

یم ها زنانه حمام داخل را عید رنگ بودم، تربچه که ترها قبالً

یم سالگی ده تا را من ننه .بشورتم نداشت عرضه بوآ آخه .دمید

 .داشت دیگری رخ و رنگ همیشه عیدی دم .زنانه حمام برد

 .هاآویزون پستون زن پیر آن حتی

 .بدنشان به موم صورتشان، بودن انداخته بند

 .دیچکیم انگارکه انار آب سفیدشون و سرخ صورت از

 گوشش، پشت گذاشت شده لوله کاغذ هی .پام به زد علی

 سر نمیام عید بعد از گفتم امننه به من :گفت و کرد ریز چشم

 کوچه وسط برق تیر کنار

 فروشیِ  قرمز ماهی بساط

 رفتنم راه به. بود پهن صادق

 .دادم سرعت
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 کلوم چهارتا شد سرمون کتاب و حساب خوندیم نهم تا .کالس

 .بسمونه گرفتیم یاد

 باال دیشب :شد تر خبیثانه لبخندش .کشید جلوتر را خودش

 حسنو مش دختر بیارم رو ننه چرکای رخت رفتم بوم پشت

 .دیدم

 .حوض کنار بود داده ول عور و لخت خودش

 انگشتای رو حنای رنگ .موهاش ال دیچیپیم باد همچین آخ

 دونی یم .بردیم و چشم سو امچراغی بی اون تو حتی سفیدش

 مش دختر نیا .بودم ندیده الغر زن تاپال آسیه مو ننه جز من

 .الکردار فرنگه شهر عین حسن

 زدن دید یادآوری از صورتش .کشید پاش الی به دستی

 بود انداخته گل دیشب

 حوضر کنار بود چپیده لخت چی چی برا :گفتم متعجب

 شبی نصفه کرده فکر .کردهیم حموم البد دونم، می چه-

 .حیاط تو اومده خلوته،

 داغ و زدن دیدن به داره ربطی چه نیومدنت مدرسه خب-

 اتر شبونه کردن

 انگار .انداخت غبغبش در یباد .چسباند هم به را پاهایش علی

 دستش به را حسن مش دختر االن همین که

 :گفت .دادند

 از که البت .بسونمش کُنم کار خوام می مو-

 ما .تره بزرگ آقام از ممننه اما .هاتره بزرگ من

 رو ما باشه، حریفمون خواییم می زنی یافهیطا

 رگمیم چی دونی می بگیره دندون به

 پارسال .کردیم داغ بار یک یماه .نزدم یحرف .خنده زیر زد

 .دادند شوهرش که بگیرد را اشدخترعمه خواستیم هم

 .زوده .حاال یبود کجار :گفت اشخنده میان یعل .شدم بلند

 .بازار ببرتمون خواد یم .پاسه چک امشب گفته بوآ نه،-

 بی چک اون !محل بی محله عاموبی :خنده زیر زد پقی علی

 .ندیده حافظ فقط بوآتو محل

 .دیوار به خورد اشتن و شد کج .رانَش به کوبیدم پایم با

 !پفیوز :کردم زمزمه لب زیر

 .داشتم فاصله خانه تا کوچه یک فقط آمدم بیرون خرابه از

 ،تنگ .بختمان مثل بود، سعدی ٔ  کوچه نیترتنگ در ما ٔ  خانه

 .گرم و کننده خفه ،کیتار

 به را خودمان و میشدیم لخت فاتح منو گرما شدت از هاشب

 .میچسباندیم دیوار

 .هامان تشک از ترخنک اما بود، گرم

 .زدم کنار را پریده رنگ و پالسیده پرده

 مثل حیاط نارنجیِ المپِ .شدینم چفت وقت هیچ خانه درِ

 کردیم یادآوری که چیزی تنها و بود کرده آورش خوف همیشه

 .بود جیرجیرک صدای شودیم پیدا جا این یازنده آدم

 رننه فاتح،-

 .شنیدم را فاتح پای صدای

 انگار کرد، نگاه میهادست به ایوان، به رساند را خودش بدو

 .ذوقش توی خورد امیخال یهادست اما بود، چیزی دنبال

 کور ننه .سالم-

 .اتاقه تو :انداخت باال شانه فاتح

 چِکشر بوآر :گفتم ترآرام

 .انداخت باال منفی نشانه به سری فاتح

 من به چشم همیشه از ترتلخ ننه .شدم اتاق وار .گرفتم نفس

 .زدم را برق دیکل .دوخت

 نشستیر تاریکی تو چرا :نشد روشن

 پای زیر این صبح تا شب اتسوخته پدر بوآی اون سوخته،-

 .بسوزه دیبا روشن، سحر تا چراغ ده می جون منقل

 و آت نصفش که تریاک کمتر دیشا انگشت، بند اندازه-

 .همینه خوشه دلش امبیچاره او .نافش به بندن می آشغاله

 :غرید و انداخت سمتم به را بزنش باد ننه

 یه نو سال دم رها اونیر طرف چی سی-

 حاجی گفتنش تنگش زدن محل بی چک

 سال تا ما .نشده پاس هنوز چکه او .مکه حاجی

 بی او .بزنیم مک سماق بخوریم دود باید دیگه

 می نشون خط،! کنه می دود خیال بی غیرتم

 که نمیاد گیرمون پاپاسی یه آخرش .بهمانه و فالنه که کشه

 با .خانه توی پیچید بوآ صدای که بزنم حرفی خواستم. نمیاد

 که بزرگ صندوق کنار دیخز .اتاق توی انداخت را خودش عجله

 .بود داخلش هامان لباس

 :نالید و کرد جمع را پاهاش .هم توی کشید اخم ننه،

 شخم اونجارو هرروز مردر هستی چی چی دنبال خدا، ای-

 .ندارم چیزی علی به یزنیم

 بیشتر را سرش .داد سرتکان .اشبینی زیر کشید دستی بوآ

 همون .تمقدیمی شمعدون اون دنبال :گفت و صندوق داخل برد

 .سمتم به شد خم کالفه ننه .بهت داد عقد سر اتسکینه عمه که

 حرص با و خودش سمت به کشید و گرفت شلوارم ٔ  پاچه از

 :نالید

 پای شمعدونی گی می تو .سالشه چهارده االن خر نره این-

 .قابله پولِ دادی فروختی بچه همین زاییدن سر و اون عقدتر

 .شد بلند .کشید عقب را خودش کالفه بوآ

 ایوان، به رساند را خودش بدو

 انگار کرد، نگاه میهادست به

 یهادست اما بود، چیزی دنبال

 .ذوقش توی خورد امیخال
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 نخ کی .آورد بیرون را سیگار پاکت و هاش جیب به زد دست

 و بیرون کرد پف را دودش.زد آتش و گذاشت شیهالب بین

 :گفت

 الکردار این عیدی دم .پدر بی این دنبال بریم پاشو فاروق،-

 .کنه می پدرت بی اتفوالدزره ننه این نشه پول

 دورگردنش تسبیح به انداخت دست .ننه زانوی خزیدزیر فاتح

 میگفت آقام به شبیدمیلُخت ما و آمد عید :گفت و

 میگفت. …به غُندیدانگار هم و لُندید هم

 زیر .فاتح دهان به کوباند دست پشت با ننه .کرد ریز چشم بوآ

 .خندید

 .رفت سمتش به دو با و کرد گرد عقب بوآ

 .غرید لب زیر ننه.زد بیرون اتاق از و کشید جیغ فاتح

 :زد فریاد و در به کوباند مشت بوآ

 !تویی بچه الف یه آوردن در دم این مقصر! هو.. زنکو-

 !پدرسگ :کشید فریاد بلندتر

 در را پایش همزمان و بازویم دور انداخت دست .آمد سمتم به

 .کرد کفشش

 بوآر داری چیکار من با :گفتم متعجب

 این دنبال میبر چیر برا کردم بزرگ خر نره-

 .مردک

 کنارم از شد بلند ننه .خاراندم را سرم پشت

 :گفت و گذشت

 بوآتو پول همیشه که هامردک همون از-

 دوزارایقرون یه همه چرا دونم ینم !خوردن

 .کشن می باال یا رن می کش یا بوآتو

 کرد نگاهش چپ چپ بوآ .کرد جاخوش لبش گوشه پوزخند

 .نرسیده مغزش و جان به تریاک بود معلوم اما .غرید لب زیر و

 .نداشت اورا با زدن نق و بحث حوصله

 آخرش .دنبالش افتادمیم که نبود اولم بار .آمدیم در خانه از

 خواستیم .بود عادتش .میگشتیم بر درازتر پا از دست هم

 .شودینم اما کنمیم تالش من که بفهماند

 شیهاتالش عینی شاهد جهت بی و خود بی همیشه را من

 و دست نمایشی و بود کرده درست باتالقی خودش یبرا .کردیم

 .رفتیم فرو آن در واقعی ولی زدیم پا

 روبروی گذشتیم که سعدی گشادِ  و تنگ ٔ  کوچه چند از

 همچین سعدی در .ایستاد نمایی آجر ٔ  طبقه دو ٔ  خانه

 .شدیم پیدا کم ییهاخانه

 راست به بار یک و چپ به بار کی .زمین روی انداخت تف

 کوبید مشت .بود خراب .گذاشت زنگ روی را دستش .کرد نگاه

 .رانش به

 !حشمتی ذاتت او تو تف :گفت لب زیر

 آورد، بیرون پنجره از را سرش یزن .در به کوبید مشت

 موهایش تا کشید سرش روی روسری مانند را پرده از یقسمت

 :گفت و کشید درهم ابرو .نباشد پیدا

 !اُوردیر سَر چته، هوی-

 سرش .جیبش توی برد دست .عقب کشید را کفشش ته بوآ

 دریدگی زن چشمان از .زن چشمان توی زد زل و باالگرفت را

یم نگاه مونو بِر بِرو، من زدی زل چی سی :زد تشر .دیباریم

 ریکن

 و حشمت :گفت و کرد کج سر زمین، روی انداخت تف بوآ

 .کن صدا

 روی زد دیگرش دست با همزمان و اشنهیس روی کوبید زن

 :گفت و پنجره ٔ  لبه

 لعنت خدا یا !بوآشو ننه و حشمت اون کنه لعنت خدا ای-

 .وجن تخم او کنه

 .ندارم خبرشو .اشک چشم یه کرده خون منو چشم یه که

 .کرده گور و گم وخودش کجا نیست معلوم

 :رفت پنجره سمت به قدمی.زد پوزخندی بوآ

 مگه !شووَرته !زن بشه باورمون بگو چی یه-

 ازشر باشی خبر بی شه می

 .کشید داخل به پنجره از را خودش کمی زن

 نیایید ورا نیا .شده که حاال :گفت و کرد کج لب

 اهل این تموم بیایین شاهده سر خدا !دیگه

 .سرتون زمیریم ومحل

 :گفتم آرام .کشیدم و گرفتم را شیبازو .دیوار به کوبید پا بوآ

 .بوآ بریم بیا-

 .زمین روی کوبید پا .کشید بیرون دستم از محکم را دستش

 .خودش جز کرد مقصر را همه باز و بست فحش به را آدم و عالم

 از انگار .برتش می دارد باد کردمیم حس یه .افتادم راه دنبالش

یم جا را خودش از یاتکه میگذشتیم که یاکوچه هر بین

 .گذاشت

 .کردم نگاهش و دیوار به دادم تکیه.یاخانه جلوی ایستاد باز

یم لیز هایش سیبیل پشت از عرق .بود شده برافروخته صورتش

 دقیقه چند از بعد .در به کوبید مشت .اشچانه پایین تا خورد

 .کرد باز را در یابچه پسر .آمد خانه درون از کسی دویدن صدای

 :گفت و آورد بیرون در بین از را اشدهیتراش تازه و کوچک سر

 داریر کار کی با-

 :کشید فریاد و خانه داخل برد در الی از را سرش بوآ

 !محسن-

 که هامردک همون از

 ینم !خوردن بوآتو پول همیشه

 دوزارایقرون یه همه چرا دونم

 می باال یا رن می کش یا بوآتو

 .کشن
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 از یزن .دادزد و بوآ پای به دیکوب .آورد باال را زانویش پسر

 :برد فرو چادر داخل را خودش .در بیرون به دوید خانه داخل

 !سرتر تو انداختی وصدات چرا رچته چیته،-

 .کن صدا وشوهرت-

 چنگ و کشید جیغ زن .در به کوبید مشت .رفت در سمت به

 از را سرشان نفر چند جیغش صدای با .بوآ پیراهن به انداخت

 گاز را لبم .در کنار خزیدند دیگر نفر چند .کشیدند بیرون پنجره

 طبق !بود بوآ صحنه این کولی...بود بازی کولی نوبتِ .گرفتم

 .معمول

 :گفت خودش ٔ  نهیس زدتخت .زن جلوی ایستاد

 گور پس کو !کنه پول موچک گرفت من از صد شوهرت اون-

 .هم به دوختم و زمان و نیزم !گوری به

 ووحشی کشید هم در اخم رفت جلوتر .رانش روی کوبید زن

 خوایر می من از که دادی من به مگه و پولت :شد

 .بگیر اون از دادی هرکی به برو

 !دنبالش برو جا همون دادی پول بهش هرجاهم

 دستانش .گرفت گاز را لبش ٔ  گوشه .خندید بوآ

 این تو !خورده اتبچه توو با :داد تکان و آورد باال را

 !خورده خونه

 .خوام می پولمو جا همین از من

 .ننداز راه نجایا گریاتو، هوچی-

 تا شب .بکن داره مو :گرفت بوآ سمت به را دستش کف

 .نمیاد که نمیاد ازش خبری محسن .اینجا بشینی سحرم

 .بست را در و خانه داخل داد هلش و کشید را پسرش دست

 و در به کوبید و خانه سمت رفت باز و کرد مشت را دستش بوآ

 در پدرت بی شوهر اون و تو حلق از پولمو همه :فریادکشید

 !پدرسگ .میارم

 سیگار فقط نگفت چیزی خانه تا .کرد حرکت حرفی بدون

 رد که ایدکه کنار از .بودیم زمستانی طوفانی در غرق ما .کشید

 که بود سال خیلی ننه .سبزه روی ماند مات نگاهش .شدیم

 که سبزس نکردنه سبز از گفتیم هربار بوآ .کردینم سبز گندم

 سبزه که خالی سفره برای گفتیم ننه .رفته مانازخانه برکت

 فکسنی تخت کنار رفت بوآ .خانه به میدیرس .کنندینم سبز

 .حوض

 پهن را خودش و کرد خانه تنهایی هوای از پر را شیهاهیر

 جواب سرش زیر گذاشت دست .زدم شیصدا .تخت روی کرد

 :داد

 هار-

 ...چک فردا،-

 :داد فشار هم روی را شیهاپلک .شود کامل حرفم نداد اجازه

 .مرد هوایی همچین تو عید قبل شب بوآم،-

 همان از رردیمیم که بود افتاده دلش به هم خودش نکند

 قبل دقیقه چند اروی .دهندیم نشان هالمیف توی که ییهامدل

 .زند می خاطراتش میان چرخی فهمدیم مرگش

 .نیست رفتنی فهمیدم سکوت در پیچید که خروپفش صدای

 امسال کاش .کشیدم دراز و رفتم تخت ٔ  گوشه به راحت خیال با

 .شود پول بوآ چک امسال کاش...باشد مانرنگی بی سال آخرین

*** 

 قالب تونیمی :گفت و من سمت به برگشت .کوچه در پیچید

 فاروقر بگیری

 توانستیم من یهادست یعنی .کردم نگاه میهادست به

 میهادست .رفتم بوآ سمت به باشدر چک شدن پول برای کمکی

 .بازشد خانه در که بگذارد پا خواست .کردم قالب هم در را

 چگونه دمینفهم .تنم به کرد برخورد یاتنه

 از نشان آرنجم سوزشِ .زمین با کردم برخورد

 بوآ ٔ  قهی اسیر یدست .دادیم شدنش زخمی

 خون به چشمان .دیوار به کوباندش .شد

 .من روی چرخید بوآ ٔ  نشسته

 زدم چنگ .شدم بلند .کشیدم لب زیر آهی

 فریاد بوآ .دماغم به کوباند آرنجش با .پشت از مرد پیراهن به

 و گرفت را صورتش مرد .مرد صورت به سرکوباند با و کشید

 بوآ .رفت عقب

 !بدو فاروق  :زد فریاد

 پاک را دماغم خون لباسم آستینِ با .بود گرفته امجهیسرگ

 .دویدم لنگان لنگ .کردم

 تنگ ٔ  کوچه داخل میدیچیپ .رسیدیم بستی بن کوچه به

 .دیگری

 .زمین روی نشست و سُرید دیوار کنار بوآ .دیوار به زدیم تکیه

یم اشک به تبدیل نباید اما .بود کرده گیر گلویم بین چیزی

 گذاشتم زانویم روی را دستانم .بوآ کنار نشستم .آه حتی ای .شد

 رد چک یه برا کاغذ، تیکه یه برای وآدم همه نیا بوآ، :گفتم و

 چهر که کردیم

 دست و کرد دراز را چپش یپا .گردنش دور کشید دست بوآ

 بیرون را سیگارش ٔ  شده معوج و کج پاکت .جیبش داخل برد

 .کشید

 :گفت و گذاشت شیهالب بین نخ یک

 دست که منم !بعده ماه شیش پنج، برای تاریخش که چک-

 برام آدم .بدم نفر سه دو به صدتومن صدتومن بودم مجبور .خالی

 کنن پاس سروقتش .بدن پول دستشون، بدم چک کنن پیدا

 .وچک

 بوآ سمت به را دستش کف

 تا شب .بکن داره مو :گرفت

 محسن .اینجا بشینی سحرم

 .نمیاد که نمیاد ازش خبری
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 .اونا دادی که داشتی پول پس :کردم زمزمه.زد آتش را سیگارش

 .بریم پاشو !پاشو پسرر یفهمیم چی تو اصالً .گرفتم قرض-

 ...شدیم حالیَش است محل بی دیفهمیم که آخر !داشت کالس دستش در چک حسابش به رگرفتیم چک کارگری کدام آخر

 .کردیم زمین وارد انگار تنم از را جان زیاد یهارفتن راه نیا بود، شده وارد جانم به که ترسی از جدا .نداشتند جان پاهایم

 !کجار :کردم زمزمه .شدم بلند

 !آخر سرمنزل :گفت و کرد فوت بیرون به را سیگارش دود .کرد حرکت

 .بوآ سمت به دوید مرد .شد کوچه شکنِ سکوت فریادی صدای گذاشتیم بیرون کوچه از را پامان تا .کردم پاتند سمتش به

 .امینیب به بود کوبانده که بود مردکی همان .بودند همراهش دیگر مرد چند

 .کوچه داخل پیچید دیگری ماشین و دیوار به چسباند را بوآ

 .زدم کمرش به یمشت .کرد باز را ماشین در یمرد .دویدم سمتشان به و زدم فریاد

 .گوشم در خواباند یکی برگشت

 از دست برنگردونی، گرفتی ازم که پولی اون و دیه تا :گفت و کرد صورتش به یااشاره و ماشین داخل داد هل بوآرا مرد .کشید فریاد بوآ

 !کشمینم که کشمینم خِرت

 .خیابون سر کالنتری ایب بوآتر دنبال بیای خواییم :وگفت من به کرد رو

 .دویدم دنبالشان .کرد حرکت ماشین

 .شد خالی گلویم میان سفت چیز همان

 .کوچه وسط افتادم و رفت در امییدمپا بند

 .گرفته خل و خاک یهاآسفالت به شد ساییده دستانم کف

 .کالنتری به دیرسیم بوآ کار که نبود اولی بار .گریه زیر زدم بلند کسی از ترس بدون

 .آرام آرام...کردم باز زور به را چشمانم الی...سوخت چشمانم .میهاپلک الی خورد سُر خاک...کردم پاک را میهااشک

 .آن داخل قرمزی ماهی و دستش در نایلونی با دوید، کوچه ته از کوچکی پسرکی

 .زمین به خورد شدت با من نزدیک و دوید

 .آسفالت به شد ساییده دستانش من مثل

یم بوآ یاد مرا هایماه دادن جان هربار .دندیلغزیم و خوردندیم تکان تکان .افتادند طرفی کدام هر هایماه .جلوییم شد پرت نایلون

 ■ .انداخت
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 «معلوم هست کجائیم» کوتاه داستان 
 «محمود محروقی»نویسنده  

 
ایستاده  همین چنددقیقه پیش جلوی اتوبوس درست کنار راننده

د. به آدونم دقیق یادم نمیشده باشم. نمی بودم. پس باید تازه سوار

من کیف پولم رو جا گذاشتم. اشکالی نداره دفعه  !جناب»راننده گفتم: 

تا چند  معلوم نیستچیز دیگه ای به ذهنم نرسید. « بعد حساب کنمر

 تونم با این بهانه کرایه ندم!میدیگه دفعه 

 یلی زیاده،مسافر خ ساعت ندارم ولی هوای بیرون تاریکه، پس شبه!

بغل دستم یه  ردیف اومدم ردیف آخر یه جا واسه نشستن پیدا کردم.

دخترش باشه،  دخوربا یه دختر، که بهش نمیبود زن باردار نشسته 

قسمت زنونه جا  حتماً. خواهرش بود شایدم خواهر شوهرش احتماالً

شاید راه رفتن واسش سخت بوده و اولین صندلی  یا نبوده اومدن اینجا

یه  .بود برام آشنا دختر اون قدرچه ر در نشسته.کنا

شلوار لی تنگ پوشیده بود با یه پیرهن اندامی و یه 

شال بلند که سرش کرده بود و فقط گردی صورتش 

دلم واسه پیدا بود. آرایش غلیظ و دلربایی داشت. 

، باشهخواهرش تونست نمیم تنگ شد. نه مادر

روند خیلی تند میراننده  .بود تر از یه خواهرمهربون

 انگار نه انگار یه زن باردار تو ماشینه!

حال مسافرا  تر!آقا یه کم یواش»صدامو به اعتراض بلند کردم که: 

راننده بالفاصله زد رو ترمز و درهای عقب رو باز کرد « رو رعایت کن!

اون بیرون برف شدیدی «. هر کی ناراحته پیاده شه!»که یعنی: 

گم تو این هوا این طرز رانندگی خطرناکه ولی بارید. خواستم بمی

دیگه هیچی  «معلوم هست کجائیمر»حواسم به خیابون پرت شد: 

کس هیچی نگفت. اما لبخند رضایت رو روی لب نگفتم. یعنی هیچ

تنگ شد. راننده با سرعت بیشتری به  مادرمدلم واسه  باز دیدم. دختره

در عقب رو هم باز نگه داشته  ارب اینبا این تفاوت که راهش ادامه داد. 

بدونیم. یکی باید چیزی به راننده  رو ما بیشتر قدر عافیت بود تا

 !بود گفت. انگار بویی از انسانیت نبردهمی

که کرایه ندادم! نه این اعتراض کنم که یادم اومد دوباره خواستم

یعنی  سوارشم بود حق اعتراض نداشته باشم، اما همین که اجازه داده

. بقیه مسافرا هم که شتش دلیلی داعتقضاوتم اشتباهه. شاید برای سر

ند و کسی حواسش به این دونفر نبود، کاری بودهرکدوم مشغول یه 

رونه برای همین صدای هیشکی در ن چرا تند میستدونمی حتماً

 .کنم از راننده عذرخواهی حتماًموقع پیاده شدن با خودم گفتم . یومدن

 

در رو نبسته بود. کسی به همین خاطر اه رسیدیم. پس به ایستگ

پیاده نشد فقط یه پسر جوون از در جلویی سوار شد. اونم مثل من 

دوبار زد روی شونه راننده و چیزی  فقط رو حساب نکرد. اشهیکرا

زیرلب زمزمه کرد. راننده سر تکون داد، درها رو بست و راه افتادیم. 

به کرد رو ورانداز می هایصندلطور همینکه در حالیپسر جوون 

 .جا برای نشستن نبود ،اومد اتوبوس عقب سمت

 

 نگاهی به دو تا خانوم کرد و گفت: ،رسید که به آخرین ردیف

ها خودشون رو به خانوم« خواهر! شما جای ما نشستی! پاشو ببینم.»

ها هم مثل من از این رفتار شوکه شده بودن. نشنیدن زدن، شاید اون

ساک « بینی خانوم باردارهرجوون مگه نمی: »پرسیدمبا ناباوری 

هممون بار  ه که داره،بار دار: »جواب دادش رو باال گرفت و ادستی

 «!ستمنظورم اون بار نبود جانم! این بنده خدا حامله»گفتم: « داریم!

خشکش  فاز بهش وصل شده باشهکه برق سه مثل اینیک دفعه 

 انگار «اونم تو قسمت مردونهر ال اله اال اهلل !حامله ستر»و گفت:  زد

 ینگاه وبه من کرد  یرسید، سرخ شده بود. نگاهخون به مغزش نمی

موهای المصب الاقل بپوشون اون » :با عصبانیت ادامه دادبه اون زن و 

ببخشید آقا. بخدا »زن که بغض کرده بود با صدایی لرزان گفت: « !رو

 «!چشم !حواسم نبود. چشم

بقیه  کردم.باور نمی دیدم،چیزی رو که می

 ایدنیای دیگه یانگار تو ،حواسشون نبود مسافرها

شهدا رفتن تا »جوون گفت:  ن.دکرزندگی می

« ات که دنیا اومد پیاده میشی!بچه حجاب بمونه!

حقتونه » ادامه داد: زن زد زیر گریه و هیچی نگفت.

 «تون!پونز فرو کنیم تو پیشونی

تو کدوم قرن ببینم » :با تعجب پرسیدمفهمیدم چی میگه! نمی

. و بیراه میگهدیدم هنوز داره زیرلب بد « پونز چیهر کنیرزندگی می

تونستم تحمل کنم بلند شدم و رفتم وسط راهرو ایستادم. دیگه نمی

یه  دقت کردم دیدمخوب که  اون جوون هم رفت جای من نشست.

. ریشش کامل در نیومده بود. ستساله یا هیجده هیفده باًیتقرپسر 

یه پیرهن  ، باده بودزرف شونه ط یکبه موهاش کوتاه بود و 

شلوار نخی. انگار همین االن از لوکیشن یه فیلم رنگ و یه خاکی

کپی برابر اصل بابام بود. همون که یک عمر  جنگی آورده باشنش.

نتونستم تحملش کنم. حاال تو اتوبوس باید همزادش رو تحمل 

 کردم.می

به ایستگاه بعدی رسیدیم. سیل جمعیت وارد قسمت زنونه شد. 

دم. کدوم ایستگاه بودر از وقت اتوبوس به اون شلوغی ندیده بوهیچ

پنجره به بیرون نگاه کردم. انگار تو جاده بودیم نه خیابونی نه حتی 

داد. رفتم از ! ترسیدم. اتوبوس با سرعت به راهش ادامه مییامغازه

راننده توجهی « آقا این خط چنده من سوار شدمر»راننده پرسیدم: 

سرشون تو  نکرد. برگشتم از مسافر بغل دستیم بپرسم اما همه

داد از بین جمعیت رد شدم و کس جوابمو نمیگوشیاشون بود و هیچ

ساله که  یاخوردهرسیدم به وسط اتوبوس، کنار یه پیرمرد شصت و 

زد. برای اینکه تو اون همهمه متوجه نشسته بود و به من لبخند می

« پدر جان این اتوبوس خط چندهر»بشه صدامو باال بردم و پرسیدم: 

پیرمرد دستمو گرفت که یعنی سرم رو نزدیک دهنش ببرم. کنارش رو 

خواد رازی رو بهم بگه تو گوشم زمین نشستم، آروم طوری که انگار می

ساعت ندارم ولی هوای 

مسافر  بیرون تاریکه، پس شبه!

اومدم ردیف آخر  خیلی زیاده،

 یه جا واسه نشستن پیدا کردم.
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خورد عقب مونده باشه. بهش نمی« این اتوبوس نیست پسرم!» گفت:

سرشو « دونم. خب خط چندهرمی»معنی حرفشو نفهمیدم. گفتم: 

 «.دونینمی»تکون داد و با همون لبخندش جواب داد: 

ایستگاه بعد امام خمینی. »دفعه صدایی تو اتوبوس پخش شد: یک

یش یا کهریزک مسافرین محترمی که قصد ادامه مسیر به سمت تجر

را دارند در این ایستگاه از مترو پیاده شده و با توجه به تابلوهای 

یکی شوخیش گرفته بود. نه این  حتماً« شوند 1راهنما وارد خط 

امکان نداره! با عجله از جام بلند شدم. مترو بود! درست با همون 

مسافرایی که سرشون توی گوشی بود. پیرمرد هم نشسته بود و لبخند 

زد. زن باردار و خواهرش و اون پسر جوون، همه بودن. اما توی یم

 مترو! باورکردنی نبود.

این جا چه خبره پیرمرد! »رو کردم به پیرمرد و با ناباوری پرسیدم: 

پیرمرد با همون لبخند خاصش « دهرچرا یکی به من جواب نمی

شین آروم باش پسر! بیا ب»طوری که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده گفت: 

حرفاش آرامش عجیبی داشت. بی اختیار به حرفش « هنوز نرسیدیم

شما کی »گوش کردم و کنارش نشستم. پرسیدم: 

نه »گفتم: « یه مسافر!»خندید و گفت: « هستیدر

با « پزشکم.»گفت: « که شغلتون چیهر نهیآمنظورم 

 «پزشک!»خودم تکرار کردم که یادم نره: 

خواست زم میپدرم همیشه ا»پیرمرد ادامه داد: 

خواست اما پدر من فقط می» گفتم:« که پزشک بشم.

انگار « چی بخونیر»با تعجب پرسید: « نمازم رو اول وقت بخونم

سرشو تکون داد « نماز دیگه!» گفتم: زنم!دونست از چی حرف مینمی

 شدهگرفت. پاک دیوونه  امخنده« دونم چیه. کتابهرنمی»و گفت: 

خواست پونز خاطر چهار تار مو میاون جوون به» بودم. با خنده گفتم:

بفهمه شما نماز  آگهفرو کنه تو پیشونی یه زن حامله. فکر کن 

حرفای تاریخی » پیرمرد با تعجب گفت:« کنه!خونین چیکار مینمی

پاشو  پاشو!»خندید و گفت « امروز چندمهر»پرسیدم « زنی پسرمی

لبخندش محو « ی پرسیدم!جد»گفتم: « نخندون. بیشتر از این منو

برو یکی دیگه رو مسخره کن! »شد انگار که ناراحت شده باشه گفت: 

دیم. از کدوم قرن اومدی خیلی وقته که دیگه به روزها عدد نسبت نمی

 چرخید.دنیا دور سرم می« تور

یک دفعه با صدای جیغ زن که وسط راهروی مترو دراز کشیده بود 

خواست به خودم اومدم. از جام بلند شدم و رفتم باالی و کمک می

خواست وضع حمل کنه. اما من که دکتر نبودم. داد سرش. انگار می

یادم اومد اون پیرمرد پزشک بود. خواستم « یه دکتر بیاد. دکتر!» زدم:

صداش کنم دیدم خودش اومد. نشست رو زمین و پاهای زن رو 

برو باال سرش دوزانو بشین و سرش رو » گرفت. رو کرد به من و گفت:

 این کار رو انجام دادم.« بذار رو پات

داره به دنیا  اتبچهزور بزن! فقط زور بزن! »پیرمرد به زن گفت 

 یهاناخنای داد. جزن دستای منو گرفته بود و فشار می« میاد!

کردم. باالخره بلندش رو تو پوست و گوشت و استخونم حس می

 به دنیا اومد. یه پسر که مثل یه بچه قورباغه تو بغل پیرمرد اشبچه

که کرد. زن بیهوش وسط راهرو افتاده بود. به محض اینگریه می 

رو گرفت.  اشبچهکه روی صندلی نشوندمش به هوش اومد و سراغ 

سالمه و بهتره آروم باشه و استراحت کنه.  اشبچه بهش گفتم که

خاطر  به»با تعجب پرسیدم: « نه این ایستگاه باید پیاده شم» گفت:

هاش رو پاک کرد و گفت: گرفت. اشک اشخنده« حرف یه پسر نابالغر

که تموم شد مترو ایستاد و درها باز  اشجمله« نه! باید پیاده شم.»

ود، همه جا سفید سفید! زیر بغلش رو شد. بیرون روشنایی مطلق ب

تونم گرفتم و کمک کردم تا دم در بره. اشاره کرد که خودم می

رو از پیرمرد بگیرم و بیارم. از بین  اشبچهرو برم. رفتم که  اشهیبق

جمعیت رد شدم و خودمو رسوندم به پیرمرد. همون جای قبلی 

دونم از کجا آورده بود به نوزاد بچه که نمی شهیشنشسته بود و با یه 

تبریک میگم! پسرت »داد. تا من رو دید لبخندی زد و گفت: شیر می

ممنون! ولی زودتر بده مادرش »گفتم: « سالمه و مثل شیر قوی!

خندید و گفت: « رو بهش برسونم اشبچهخواد پیاده شه. باید می

حرف پیرمرد «  پیاده شده.تا حاال حتماًحواست کجاستر راه افتادیم. »

 که تموم شد مترو به راه افتاد.

بچه رو گرفتم و دویدم سمت در. زن پیاده شده 

زد. بچه رو باال بود و از اون سمت بهم لبخند می

گرفتم و اشاره کردم که چیکارش کنم! دستش رو 

گذاشت رو لباشو برای بچه بوس فرستاد و بهم لبخند 

داد و زن تو ادامه می زد. مترو با سرعت به راهش

دیدم از بین جمعیت سفیدی محو شد. مات و مبهوت چیزایی که می

دیدی چی » رد شدم و برگشتم کنار پیرمرد نشستم. با ناباوری گفتم:

 «رو سپرد به من و پیاده شد! اشبچهشد پیرمردر یه مادر 

پیرمرد که نگاهش به بچه بود بی توجه به حرفای من پرسید: 

« ذارم کاوه!اسمشو می»جواب دادم: « ه این آقا کوچولوراسمش چی»

همیشه » بهش گفتم:« اسم منم کاوه ست.»بچه رو ازم گرفت و گفت: 

دوست داشتم اسم پسرم رو کاوه بذارم. منو یاد کاوه آهنگر میندازه که 

پیرمرد سری به نشانه رضایت و « قیام کرد و ضحاک رو نابود کرد

گفت. اسم خودش آره آره پدر منم همینو می» تکون داد و گفت: دییتأ

حرفش رو  «گفت شاهین براش ...رو هم تغییر داده بود به شاهین. می

در سکوت « نماد قدرت و آزادگیه!»ادامه دادم و هردو باهم گفتیم 

اسم پدرت علی نبود »مات و مبهوت به همدیگه خیره شدیم. پرسیدم: 

د پایین. دیگه خبری از اون اشک از گوشه چشمش سر خور« پدرجانر

چند لحظه فکر کرد و « آره.» لبخند عجیب نبود. سر تکون داد و گفت:

خواست از جاش بلند بشه « من دیگه باید پیاده شم. نوبت منه.»گفت: 

این ماشین  نه! نه نه! یعنی چی که پیاده شی!» که نذاشتم و گفتم:

تونستم ببینم گرفته بود. نمی امهیگر« مرگه! نباید پیاده شی کاوه!

نه این خود زندگیه. من » پسرم جلوی چشمم بمیره. لبخند زد و گفت:

بچه رو داد بهم و بلند « همین االن به دنیا اومدم. دیگه باید پیاده شم.

شد. همراه باهاش بلند شدم و پشت سرش به راه افتادم، آهسته قدم 

 داشت.برمی

 رو به در رسوند، در رو باز کرد واز بین جمعیت رد شد و خودش 

رو کردم به پیرمرد و با 

این جا چه »ناباوری پرسیدم: 

خبره پیرمرد! چرا یکی به من 

 «دهرب نمیجوا
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پیاده شد. جمعیت زیادی وارد شد و دیگه ندیدمش. دوباره با  

سرعت به راه افتادیم. یک دفعه دیدم دیگه خبری از مترو نیست، یه 

لحظه فکر کردم شاید مترو و همه اتفاقاتش خیاالت و توهم خستگی 

 بوده. اما کاوه تو بغلم واقعی بود.

رو که  گوشهی شلوغ و پر سر و صدا بودند. هر جمعیت جدید خیل

زنن! یه هم می ٔ  کلهدیدم یه عده دارن تو سر و کردم مینگاه می

تبلیغاتی. اون سمت  یهاتراکت طرف کلی روزنامه ریخته بود. یه طرف

کردن و مسافرا رو دور خودشون جمع کرده بودن. دونفر باهم بحث می

تر هم بود. باید کاوه رو به اون دختر یادم اومد که همراه اون زن یه دخ

سپردم. از بین هوادارای مناظره گذشتم اتوبوس با سرعت داشت می

گرفتم که نیوفتم. از یه می هایصندل ٔ  لبهرفت. دستم رو از پیش می

دیگه الکی نبودن، اول چرمی شدن بعد هم  هایصندلجایی به بعد 

عجیب بود. متوجه شدم دیگه اتوبوس قسمت زنونه نداره.  .یاپارچه

رفتم و با پس اون دختر کجا بودر همین طور به سمت آخر اتوبوس می

کردم. راهرو پر بود از مردمی که داشتن با نگاه می هایصندلدقت به 

کردن و پیدا کردن یه دختر همدیگه جر و بحث می

 بود. غیر ممکن باًیتقروسط اون همه جمعیت 

دفعه های اتوبوس رسیدم. یکبه آخرین ردیف

صدایی شبیه انفجار از عقب اتوبوس به گوشم رسید. 

دختر رو با اون پسر پونزی دیدم که داشتن عشق 

کردن و از قسمت جاخواب افتادن تو آخرین بازی می

ردیف اتوبوس. درست نبود حس و حالشون رو خراب 

ه دختر. خودمو بهش رسوندم. همه سپردم بکنم. اما باید کاوه رو می

جا رو گرد و خاک گرفته بود. دوباره صدای انفجار بلند شد. پسر یه 

دستش رو محکم گذاشته بود روی گلوی دختر و دست دیگرش رو هم 

روی دهنش. نه! این عشق بازی نبود. این تجاوز بود. باید یه کاری 

طرف دور را اونکردم. کاوه رو آروم روی یه صندلی گذاشتم. مسافمی

 کس حواسش به این طرف نبود.ها ایستاده بودن و هیچکنندهمناظره

دارم چه  دمیفهمیبالشرفر نم «!نذل ایبالشرف  ایا»: مداد زد

 یفارس تونستمی! نمومدایداشت سرم م یی! چه بالگمیم یمزخرف

اسلحه  هیبه تنم و  یلباس نظام هیبا  دمید ! به خودم اومدمحرف بزنم

دختر  یگرفتم و از رو اشقهیزنم. از یحرف م یدارم عرب ،به کمر

وقت با کسی تا اون لحظه هیچ پرت کردم. یبلندش کردم و به کنار

 دعوا نکرده بودم اما خون جلوی چشام رو گرفته بود.

شنی.  یهاتپهکرد بیابون بود و اطرافم تا جایی که چشم کار می

صدای انفجار از دور میومد و صدای حرکت تانک از نزدیک! رفتم باالی 

سرش، مشتم رو گره کردم و با تمام قدرت زدم تو صورتش. ترسیده 

کرد. رو اتیکت لباسش زده بود بود و با بهت و حیرت بهم نگاه می

اکتلک »داد زدم: حس کردم از این اسم متنفرم! « حسین نامداری»

و به سمت سرش جندبار  دمیکش رونیاسلحه رو ب «!ریحق ایخالص 

از  یچیه گهیدو  دیکه از هم پاش دمیدکردم. مغزش رو  کیشل

بلندش کردم تو باقیمونده صورتش تف کردم و  صورتش معلوم نبود.

وسط اتوبوس ایستادم و  دمیبه خودم اومدم دپرتش کردم یک طرف. 

دفعه انگار همه سر و پسر پونزی از در عقب پرت شده بیرون. یک

کردن. هرکسی چیزی صداها تموم شد. همه داشتن به من نگاه می

خفه شین! برگردین تو همون کثافتی که تا االن » گفت. داد زدم:می

لرزه. و رفتم سمت دخترک. دیدم کاوه رو بغلش گرفته و می« بودین!

گذاشت رو شونه ام و زد زیر گریه. گفتم  کنارش نشستم. سرش رو

دخترک البالی گریه هاش بریده بریده و « دیگه تموم شد! آروم باش!»

من ... من ... حجاب داشتم! مگه نگفت شهدا : »گفتعراقی  ٔ  لهجهبا 

مشکل من با بابام همین بود. حسین »گفتم: « رفتن تا حجاب بمونه

ن، نه حجاب! اما یه عده هم ... نامداری! شهدا برای دفاع از ناموس رفت

کرد و دخترک فقط گریه می«. مهم نیست دیگه تموم شد. آروم باش

داد. انگار عجله داشت هرچه اتوبوس با سرعت زیاد به راهش ادامه می

 زودتر ما رو به مقصد برسونه.

این اتوبوس این اتوبوس این اتوبوس لعنتی. یکی باید مانعش 

شد. پسرم جلوی چشام مرد. بابام رو با دستای خودم کشتم. دیگه می

تونستم اجازه بدم این دور باطل ادامه پیدا کنه و این بال کافی بود. نمی

 سر بقیه مسافرا بیاد. از جا بلند شدم و به سمت

 هامناظرهگرفت. راننده رفتم. یکی باید جلوشو می

تموم شده بود. کاغذای تبلیغاتی رو زمین ریخته 

بود و مسافرا دوباره مشغول گوشی هاشون شده 

 بودن.

از بین جمعیت خودمو رسوندم جلو. از روی 

میله رد شدم. حاال تو قسمت راننده بودم و اون بی 

یکل بزرگی داشت، بازوهایی که تا توجه به من به جاده زل زده بود. ه

گرفتم. این شون رو ندیده بودم. باید جلوش رو میاون لحظه شبیه

رو گرفتم که از جا  اشقهیداد. اتوبوس دیگه نباید مسیرشو ادامه می

دفعه با دست راستش بلندم کرد و به ته اتوبوس بلندش کنم. یک

پرتابم کرد. چندتا از مسافرا هم با من افتادن روی زمین. بقیه هم 

 شروع کردن به کتک زدنم و وقتی خسته شدن، رفتن.

جونی برام نمونده بود اما باید هرطور شده جلوی اتوبوس رو 

مد باالسرم و کمک کرد بلند شدم. حاال دیگه گرفتم. دخترک اومی

زنی شده بود برای خودش. شکمش باال اومده بود. کاوه هم کنارش 

کنی قول بده کاوه جان هرکاری که می»ایستاده بود. بهش گفتم 

سر تکون داد.  دییتأکاوه به نشانه « پزشک بشی! یه پزشک ماهر!

تونستم تو اون د. نمیخواستم برم سراغ راننده. دخترک محکم بغلم کر

کردم. با تمام قدرت به سمت وضعیت رهاش کنم. باید یه کاری می

راننده هجوم بردم. راننده که انگار از قبل آماده حمله من باشه قبل از 

رسیدن من زد رو ترمز و باعث شد تعادلم رو از دست بدم و بیوفتم رو 

دفعه نور . یکزمین. بعد در اتوبوس رو باز کرد و هولم داد بیرون

 تونستم جایی رو ببینم.سفیدی همه جا رو گرفت. نمی

بینم. کنه چندتا صندلی روبروم میچشمم به روشنایی عادت می

آد کی سوار شدم یا کرایه دادم. که تو یه اتوبوسم. یادم نمیمثل این

دونم تا چند دفعه بازم به بهانه جا گذاشتن کیف پیچوندم. نمی احتماالً

 ■ تونم با این بهانه کرایه ندم.یدیگه م

 

حرفش رو ادامه دادم و هردو 

نماد قدرت و »باهم گفتیم 

در سکوت مات و « آزادگیه!

 مبهوت به همدیگه خیره شدیم.
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 «علی علیخانی»؛ «ویلیام الدوری» ؛«بانو مکبث» :بررسی فیلم

 ؛ زهرا دستاویزمایک نیکولز؛ «ترسدیوولف م اینیرجیاز و یکسچه» بررسی فیلم:
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 هجدهمقسمت  «؟ترسدچه کسی از ویرجینیا وولف می»که باید دیده شوند  ییهالمیف 
 «آذرزهرا »نویسنده ؛ «مایک نیکولز»کارگردان  
 

 :لمیفشناسنامه 

 Who’s afraidر ترسدیموولف  اینیرجیواز  یکسنام: چه 

of Virginia Woolf?)) 

 کولزین کیما: کارگردان

 یسند، جورج سگال، لوریت زابتیالبرتون،  چاردیربازیگران: 

 سیدن

 : برادران وارنرشرکت/ 1966محصول: سال 

و مردها  هازن یفرارو یهاچالشو  مشترک یزندگ

 یهاداستان ایو  یشفاه یهایپردازقصه  یبراموضوع  نیترکهن

شده به دست بشر بوده است.  دهیآفر مکتوب

)آدم و  نینخست یهاانسان نشیآفراز زمان 

سال انسان  اردهایلیمحوا( و پس از گذشت 

 هاتیحکا دنیشنبه  یبیعج شیگراعالقه و 

و  یچگونگمربوط به  یهایبلندو  یپستو 

 چیهروابط زن و مرد دارد و هنوز  تیفیک

اندازه به مذاق انسان خوش  نیاتا  یاسوژه

 انیمالبته در  شیگرا نیانداشته است.  داریخرننشسته و 

بوده.  شتریب، رانیاما،  نیسرزمو باالخص  یشرقمردمان جوامع 

عشق و  نیمضامبا  ییهاداستانبه خلق  امیاال میقداز  انیرانیا

در  یخانوادگو طرح مسائل  اندبودهشهره  ییدایش

بوده. شاهنامه  زین گرید ممالکهمواره زبانزد  شانیهاداستان

نوع  نیااست نمونه بارز  یرانیا یادباثر  نیتریجهان که یفردوس

عشاق  یسرسپردگو  یدلدادگدر آن هم به  کهاز محتواست 

 زینمادر و فرزند، پدر و فرزند و  نیب، هم به محبت پاکباخته

 اشاره شده است. اریبسعشق ممنوعه 

 یجالبضرب المثل  ربازیداز  انیرانیا نکهیاسخن  گرید

ابلهان باور  کنندزن و شوهر دعوا » کهعنوان  نیابا  اندداشته

هم در زمانه ما در  اکنون که جیراضرب المثل  نیا!« کنند

 یبرا یمناسبمحمل  تواندیم زیناست  یسارو  یجار هازبان

چه » لمیفجهان،  ینمایسباشد. و البته اثر معروف  یپردازقصه 

 کیمابه نام  کارگرداناثر « ترسدیموولف  اینیرجیواز  یکس

 یرانیاضرب المثل  نیا یبرا ییجاشاهد مثال به  زین کولزین

یماما فقط ابلهان آن را باور  کنندیماست. مارتا و جرج دعوا 

 وار عاشق و سرگشته هم هستند! وانهیددو  نیا کهچرا  کنند

 

و  هیدرونما نیابا « ترسدیموولف  اینیرجیواز  یکسچه »

از چند منظر مورد توجه و دقت  یجهانو  یباستان یمحتوا

  ریباورپذ یباز. در وهله اول ردیگیمقرار  نمایس یاهالمنتقدان و 

 نمایس بیغرو  بیعجو  شهیپزوج عاشق  یآساو جنون 

 یشخص یزندگاز  یاشمه ییگو کهبرتون  چاردیرو  لوریت زابتیال

 شنامهینما. دوم گذارندیم شینمابه  یانقرهپرده  یروخود را 

حرف  که یآلبحال تلخ ادوارد  نیدرعو  رایگ، چندپهلو، دهیچیپ

 هاسالرا به همراه داشته و پس از گذشت  یاریبس یهاثیحدو 

را از آن  یمتعدد زیجواو  دینمایم یامروزمدرن و  اریبسهنوز 

بارز  میمفاه، عشق و تمنا از یدلزدگ، یهودگیباست.  کردهخود 

 یهاسکانساست. سوم  شنامهینما نیادر 

و  هیکناو  شیپرن یهاالوگیدو  یادماندنیب

 کماناز چله  زهینمثل پرتاب  که نیزوجپرمغز 

 کهو الحق  شوندیمپرتاب  گریکدیبه سمت 

 کهاست! چرا  قیدق اریبس شانیهایریگنشانه 

 یهادغدغه نیتریمحورو  نیمهمتربه 

وولف  اینیرجیواز  یکسچه »اشاره دارد.  ستمیبدر قرن  ییزناشو

و  نمایس خیتار لمیف نیتر الوگیپردرتبه اول « ترسدیم

و  ییزناشوبا موضوع مسائل  لمیف نیتردهیچیپرتبه اول  نیهمچن

 است. کردهرا از آن خود  مشترک یزندگ

جهان را در  ینمایس خیتاراثر  نیبهترعنوان  لمیف نیااگر 

به  کهنبوده است چرا  لیدل یب قطعاً  کرده کسبمقاطع مختلف 

یافتنین، دست نیتریپنهانبه  یستیرودربا یبسابقه و  یب یشکل

العمل  عکسنسبت به هم و  هاآدماحساسات  نیترخالصو  نیتر

و احساس  یقیحقذات  یایگو کهاشاره دارد  شانیناگهان یها

رفتارهای  است و یزندگو به تمام  گریکدیبه  هاآن هیرایپ یب

که  کشدیمپیچیده ایی از یک زن و شوهر میانسال را به تصویر 

 شینرا با  گریهمدو  نندیبنشآرام  یاهیثان توانندینمگویا هرگز 

 نیتردهیچیپرا  لمیف یاصلدو پرسوناژ بسیاری  !نکنند ریتحقزبان 

. اندنگفته راهیپربالبته که  انددادهلقب تاریخ سینما  یپرسوناژها

 سرکوفتگر یکدیبه  دائماً در این فیلم عالوه بر مارتا و جرج که 

یمرا به رخ هم  شانیشغلو  یتیشخص یهاضعفو  زنندیم

زوج سرزنده و که  مهمانشان هستند زین یشوهرزن و  کشند

و در ادامه داستان با دیدن  رسندیمبه نظر  یمحترمخوشحال و 

 مارتا و جرج دچار تغییراتی نامتعارف رفتارهای

ی هاچالشو  مشترکی زندگ
 نیترکهنو مردها  هازنی فرارو

ی هایپردازی قصه براموضوع 
 مکتوبی هاداستان ای و یشفاه

 شده به دست بشر بوده است. دهیآفر
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به  هیشب که دهندیمرا بروز  تشانیشخص گریدو بعد  شده 

رفتار و فیلم نیز همین تغییر است. همه حرف  زبانانشانیم

از  یناگهان یدرو پرده  در شرایط مختلفافراد  رانهیغافلگنگرش 

 .باشدیم شانییزناشو یزندگرازها و اسرار 

ابهام،  دینمایمو ناشناس  دهیچیپزوج را  نیارابطه  کهآن چه 

زن و شوهر در بطن رابطه است. انگار  یسردرگمو  یرازگونگ

رابطه  یریگ شکلسال از  انیسالخودشان هم پس از گذشت 

. بروند خواهندیم کجاو به  خواهندیمچه  دانندینمهنوز 

 یکنواختی و یفتگیشکه از نوسان رابطه، میان  ییهایدگیچیپ

. نقش آفرینی الیزابت تایلور و ریچارد آوردیمسر بر  یزندگ

 برتون در این فیلم سرشار از جزئیاتی است که به گیراترین شکل

از یک زندگی زناشویی طبقه  نقص یبو  قیدق یانعکاس ممکن

 .)بورژوا( است دهیرستازه به دوران متوسط 

ظاهری و  یهاهینماگی طبقاتی به بهترین شکل در این ویژ

 .خوردیمدر کنتراست میان گفتار و رفتار جرج و مارتا به چشم 

 وهیشبرای ایفای این نقش وزن اضافه کرده و با  لوریتالیزابت 

، یمعمولبه خوبی در نقش یک زن  کالمشخاص پوشش و 

با دانشی اندک که به  ،یولنگاربه  لیمتمالجوج، شلخته و 

جا  کندیم یحسود شوهرش یاجتماع گاهیجا

 اتیجزئمارتا مملو از  تیشخصافتاده است. 

حس  شانیرو یدیتأک نکهیابا  کهاست  یزیر

 هادههو با گذشت  یادیبن یقدراما به  شودینم

 تکانگار  کهاست  یامروز یقدربه  لمیفاز زمان 

 ایمارتا و  میتوانیمزده حال حاضر  یتکنولوژما در زمانه  تک

از  مهیننصفه گرفتن سیگار  مثل از رفتارهایی  .میباشجرج  یحت

دست جرج، در آوردن یخ از توی لیوان و جویدن پر سرو صدای 

که در  یامادرانهاحساس نمود آن گرفته تا قلقلک دادن شوهر، 

نسبت به جرج دارد،  اش رحمانهیب اتاحساس فورانمیان 

 ریز هازبالهدر رتق و فتق امور خانه و مخفی کردن  اشیشلختگ

 کیشلعامیانه و لمپن وار،  یهاواژه بردن کاربه  و هامبل

تعصب و حساسیت روی پدرش و  ،پشت سر هم یهاقهقهه

به تمسخر  شبه جرج وقتی که درباره پدر العملش نسبت عکس

جرج در او و تحقیر  کردن یعصبانو تالشش برای  زند یمحرف 

 حرصو  تندو این جمله  اشیشغلو  یتیماهمختلف  یهانهیزم

درآورش به جرج که: عصبانی کردن تو لذت بخش ترین کار 

 نه!برای م

زن و شوهر  نیا یپدر  یپ یهایدرشتو  هارنجبا وجود تمام 

 ایو خواسته  دیگشایممارتا زبان  ییجادر  مینیبیمبه هم 

فقط جرج بوده  نیا که در تمام عمرش کندیمناخواسته اعتراف 

دوست داشته و با افسوس تاکید کند که جرج در قلبا که او را 

 !را پس داده است شمکافات عشق هاسالهمه این 

متعارف نیست یا  جرج و مارتا به هم یوابستگو  یدلبستگ

 یهاهیال نیتریدرون کهاذعان داشت  نگونهیا توانیمحداقل 

و  شودیم ابراز هانشانه نیتریرونیبدر  تشانیهوروانشناختی 

. دهدیمجلوه  حد قابل قبول نیبدرا تا  هاآنکه  هاستنیهم

 کندذهن یاپسربچهمثل مارتا در شمایل یک زن غالب، جرج را 

را  التهابات روح و روانشو جرج  آوردیم حساببه  گوشیبازو 

 .کندیمفرافکنی  دور یهاگذشتهاز  یخاطراتپسمانده در قالب 

 یب یزبانبا زهر  شوخ طبع و جرج مردی است تحصیل کرده

استاد دانشگاه  کی کالم کالمش. ینیب شیپ رقابلیغرحمانه و 

از کوره  اریبسمارتا  یهازباناز زخم  است اما شمندیاندباسواد و 

است  یبیرق! نامدیمو پیش خودش او را مارتا خرسه  رودیمدر 

 با هم! ندیآیممارتا! در و تخته خوب جور در  یبراقدر و مناسب 

از مارتا دارد. از  نفوذتر رقابلیغو  تریچندوجهجرج شخصتی 

و تسلط بر کالم  یطبعیک سو در الیه بیرونی شخصیتش شوخ 

و الیه  اشییتنهاو حاضر جوابی نمود دارد و از سوی دیگر در 

پنهان و اندوهگین  شیدرخو قاًیعمدرونی کاراکترش، شخصیتی 

و  یسخنورکه تنها نمود فعل در او در  است

با  .ابدییم یتجل اشکوبندهو لحن  یقو انیب

زبان گزنده و  ورشی، او همواره آماج نیاوجود 

آرامش  یالحظهو  ردیگیمارتا قرار تلخ م

 ندارد.

بر  منظرتاریخ از دو  تاریخ است. دانشگاه در رشته جرج استاد

از یک سو استاد تاریخ  است. افکندهو زندگی جرج سایه  تیهو

 یآلودو طعنه  نیآتش یهاالوگید یریگ شکلباعث بودن او 

و تخصص او مدام  شودیم شانمیان او و مارتا و حتی میهمانان

با زیست شناس بودن مرد جوان میهمان )نیک با بازی  چالشدر 

 اشندهیآ. زیست شناسی و نگاه رو به ردیگیمجرج سگال( قرار 

و در گذشته سیر کردن تاریخ، جرج را  باور به گذشتهدر برابر 

. از سوی دیگر کشدیمبه تصویر محدود و درمانده بیش از پیش 

یادآوری، با و اعتقاد و چرخش به گذشته مانیاتاریخ به مثابه 

عمیقی بر شخصیت  یهازخمناخوشایند از نوجوانی جرج،  ییها

او بر جای گذاشته است.  پرجوش و خروشدرونگرا ولی به ظاهر 

 یپسرکو بغضی در گلو درباره  غمبار ینگاهکه او با  یاخاطره

از  دنیره تالشی فرافکنانه برای کندیمبازگو  کس یببدبخت و 

و حقارت تاریخ و گذشته است. داستانی از  اهیسو  نیسنگهجمه 

تا مقطع کنونی داستان هم  تبعاتشکه  شدن دهیدارزش  یب

 ادامه داشته است.

 دانشگاه در رشته جرج استاد
بر  منظرتاریخ از دو  تاریخ است.

 افکندهو زندگی جرج سایه  تیهو
 است.
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یهمانیمدر هر  که یمعمول یباز کی! اما نه دهندیمبازی ترتیب  برای میهمانانشان زن و شوهر مهمان نواز نیا. ستینتمام ماجرا  نیا

 .زبانانیم ییدایشو  یمستاست بر جنون و  یدیتأئمهر  که زیانگاعجاب  یستیسادومازوخ یباز کی بلکهبرده شود.  بکار تواندیم یا

یم میترسآن را  کیتراژ انیپادرام و  یاصلجرج و مارتا دینامیسم  خصمانهی و دیگرآزاری آزارو خود ینشدنتمام  کاریپجدل و احساس 

و  یفروپاشو  ترجذاب یباز گذردیمهر چه  بلکه شودینمنها از یکدیگر آموجب گسست  لزوماًاست که  یاگونهولی شیوه بازی آنها به  کند

 نیب یقیدقمرز  توانینم کهاست  یحدبه  زبانانیم ییدایشو  یمستاشاره شد  کههمان طور  !شودیم شتریبو  شتریب همانانیمتنزل روان 

 تیواقعو از  کنندیم یبازفقط  ای اندشدهنشئه  ای، مست اندشده وانهیدجرج و مارتا  ستینآنان قائل شد. معلوم  انیهذو  تیواقع 

 .انددهیتنزندگی و بازی به شدت در هم  .شوندیمدور  یزندگ

و التهابات  هاآدمو جنون  ییتنهاو پرخطر زن و مرد،  دهید بیآسروابط  نهیزمدر  یادیزماندگار  یهالمیفجهان  ینمایس خیتاردر 

وولف  اینیرجیواز  یکسچه » لمیف توانیمبه سهولت  یولنشسته است.  یانقرهپرده  یرو گرانیدو  طیمحبا  شانیهایناسازگارو  یدرون

از  یاشمهشده  دهیدهر چه پس از آن ساخته و  کندیماحساس  نندهیب که یاگونه. به کرددسته از آثار قلمداد  نیا نیفاخرتررا « ترسدیم

 یبستاره منور و  نیا لوریت زابتیال که ستین لیدل یباثر هستند.  نیا بدهکاروام دار و  هیبق کهو انگار  ستیناست و همه آن  لمیف نیا

 شیخو یباز نیتریعالو  نیترمهمرا  «... یکسچه »در  یباز، گریدمهم  یهالمیفجاودانه و  یهانقشدر  یبازدور با وجود  یهاسال لیبد

 معموالً  رودیممعروف به شمار  نیریشکسپ کی کهبرتون  چاردیر. و البته کندیم یمعرفآن  لیذرا در  هیبقو  داندیم نمایس خیتاردر 

یماز دست زبان گزنده همسرش به ستوه آمده  که خیتارشوخ و شنگ  یولبا همان نقش استاد درونگرا  شتریباو را  نمایسدوستداران 

 ■ !شناسند
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 «بانو مکبث» فیلمبررسی  
 «علی علیخانی»؛ «ویلیام الدوری» کارگردان 
 

 

 ل،یخواستن بدون تما ،یدر یدرد بمالل چیزی نیست جز "

 فرناندو پسوآ                                    "بدون خرد دنیشیاند

 

خوش ساخت و کم  لمیف ،و اکران زیپارسال در فصل جوا

 یپر اسپانسر حرف یهالمیفرزق و برق  نیبانو مکبث در ب یادعا

در  یحساب "یالدرو امیلیو" لمیف نیاما اول .گفتن نداشت یبرا

 یگشاده و نقدها یبا رو هایلیخدل منتقدان جا باز کرد و 

ساله  هلشروع موفق از کارگردان چ نیمثبت به استقبال ا

 .رفتند ییایتانیبر

 پوستر آن، دنیو د ییایتانیبر لمیف نینام ا دنیشن با

 "مکبث"و شاهکارش  "ریشکسپ امیلیو"ناخودآگاه ذهن به 

کمتر  یاثر ادب نام، نیا ٔ  نهیزمدر پس  اما .شودیممتبادر 

 منطقه بانو مکبث از"؛ کندیم ییخودنما یشناخته شده تر

قرن  سی، رمان نو"لسکوف یکالین"نوشته  "متسنسک

 یبر مبنا ایرمان لسکوف با احترام  دیشا .هیروس ینوزدهم

 یکل مجموعتممکبث نوشته شده باشد اما در  ریشه شنامهینما

قهرمان آن و بانو مکبث  یرفتار یهایژگیواز  یداستان جز برخ

 تیمتفاوت روا ییایندارد و در دن یقرابت چندان شنامه،یدر نما

 .گرددیم

 نیبه نام کاتر یجوان ییدختر روستا یزندگ تگریروا داستان

 یازدواج .دیآیماز اربابان منطقه در  یکی است که به عقد پسر

از جانب  گرددیممشخص  یناخواسته از طرف دختر که به زود

پسر  ،الکساندر ناخواسته و به اجبار پدر بوده است. زیداماد ن

 موضوع  نینکرده است و ا یجازدوا یانسالیارباب منطقه تا م

 

 ندیبیمخود را در خطر  یخانوادگ راثیپدر اون که م یبرا

 نیرا ب یازدواج اجبار نیاو موجبات ا لذا نگران کننده است.

یم نیو ا آوردیمخود فراهم  تیاز فرزندان رع یکیپسرش و 

آن که  ییدر سکانس فوق العاده ابتدا لمیف یآغاز ماجرا شود

 دیدر لباس عروس سف جانیه یکنجکاو اما ب یگاهرا با ن نیکاتر

و در  یدوم داستان در شب عروس تلنگر .کشدیم ریبه تصو

 ییجا در .کندیم یکربندیپرا قصه  لیزوج، شکل و شما ییتنها

به  یلیم ایاست  یناتوان جنس ایالکساندر  شودیمکه مشخص 

 یم زسربا ییاز روابط زناشو نینداشته و بنابرا یازدواج اجبار نیا

به امور  یسرکش یبرابه همراه پدرش خروج الکساندر  با زند.

قصر  کیروح  یسرد و ب یدر فضا نیکاتر ،یاز امالک ارباب یبرخ

آغاز  ییتنها نیو ا گرددیماز همکالم غوطه ور  یبزرگ اما خال

 .داستان است یدیکل تیشخص نیمالل ا

 "فلسفه مالل"با مضمون  یبود که کتاب شیپ وقت چند

در  نیریش اریبس یکتاب را خواندم. "الرس اسوندسن"نوشته 

کتاب را به  نیکه ا خطی اما .یتلخ در آدم یخصوص حالت

است:  یدیجمله کل نیا کندیمبانو مکبث متصل  لمیداستان ف

 دانند،یآن را شر م ندیگویکه از مالل م یکسان ٔ  همه باًیتقر"

گئورگ هامان خود را  وهانیهم هست.  ییاگرچه استثناها

بطالتش  یدوستانش او را برا کهیو هنگام نامدیعاشق مالل م

به باد انتقاد گرفتند، پاسخ داد که کارکردن آسان است و 

در  نیکاتر یخواب یب "انسان دشوار است. یبرا واقعاً  یکارگیب

 یدائم یهازدن چرتدر طول روز که با  شو خواب ممتد هاشب

 به شر منجر شود. تواندیماست که  یمالل یهمراه است ابتدا او

را با صالبت  یو پوچ یهودگیکه حس ب یکار یاز جنس ب یمالل

پناه و سرگردان در  یب یبه اعماق وجود دختر یرحمانه ا یب

مالل  نیا ٔ  سوژه حال زند. یم وندیناهمگون پ یاخانوادهبستر 

در روح سرد و  یچه راهکار یباتالق وجود زگذار ا یجانکاه برا

منطق که  یب یه بردن به عشقاداردر پن یمرده آن خانه ارباب

 .گرددیم نیکاتر تیشخص یمسخ روح ٔ  هیجانما

و در  شودیموارد داستان  یارباب ٔ  خانهکارگر  ن،یسپاست

یم نیق پرحرارت کاتروعشمو  همدم ،ینفوس خانه ارباب یقحط

که  بایبعد از ظهر ز کیرابطه از کجاستر  نیشروع ا اما .گردد

 انیشیعرق از پ مشغول کار، نیسپاست ،درخشش انوار آفتابزیر 

را از پشت پرده اتاق خوابش  نیکاتر ی،نگاه میخشک کرده و با ن

 از شب یکیرابطه از  نیمسحور کندر! نه، شروع ا
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 یگرفته که به ماجرا شهیر نیمالل آور کاتر یهایگرد 

 یاعدهخانه توسط  اهپوستیآنا خدمتکار س تیتجاوز و آزار و اذ

 مالل .گرددیمختم  ن،یسپاست یاز کارگران ارباب به سردستگ

 رداو پس از ط تیشخص یرا همراه با واپس زدگ نیوجود کاتر

شدن از طرف خانواده و پس از آن از طرف الکساندر در نظر 

را تصور و  یرعقالنیو غ رممکنیغ نیچن یعشق دیتا بتوان دیریبگ

 .دیباور کن

 دیزوج جد نیا یدر پ یافول خود به روابط پ ٔ  دورهدر  لمیف

 یروابط .پردازدیمهستند  یاجتماع یاطبقه کیکه متعلق به 

 است و انتقام. زهیغر شکه محرک یشرمبی گناه و از مخلوط 

از همه از  شیجبار خود و ب ریتقد از خانواده خود، نیکاتر

هم بعد  نیو سپاست ردیگیمالکساندر که او را طرد کرده انتقام 

، انتقام اشزهیغرکردن عطش  ریضمن س نیاز هر رابطه با کاتر

خود را از ارباب گرفته و بر عقده طبقه فرودست بودن خود مرهم 

عشق تابو سرپوش  نیبر ا توانیمدر آن خانه  ایآ اما .گذاردیم

عشق  نیاست و داستان با لو رفتن ا یپاسخ منف طبعاًگذاشتر 

با بازگشت به  سیبور ارباب .شودیم یگرید چیپ دخطرناک وار

دو  دیشد هیبا تنبرا رابطه  نیتلخ ا یماجرابه خیال خود  ،خانه

با بازگشت پسرش به  نکهیا دیبه ام دهدیمفیصله طرف ماجرا 

 یکند و به جا رونیعشق را از سرش ب نیا یهوا نیخانه، کاتر

ارباب است  یکه آوردن وارث برا اشفهیوظروابط آلوده به  نیا

 نیکاتر گریمالل زده و افسون شده د نیکاتر یول .دیعمل نما

 یراهکار نشیو مالل در وجود او نه تنها به آفر ستیسابق ن

از  شیبلکه شعله خشونت و شر را ب شودینممنجر  دیام یبرا

 نیتلخ ب یهمکار نیا جهینت .کندیممشتعل در جانش  شیپ

 یکیزیجز حذف ف یزیچ یتیو بحران هو یسرخوردگ مالل،

رعب  یاصحنهو چه  ستیآنا ن یسم یهاقارچبا  سیبور باربا

 نیح نیکه کاتر یاصحنهاز لذت و رنج است  یآور و متناقض

 یکه و یدر اتاق سیصبحانه، جان دادن ارباب بور یچا نینوش

 عشق تابو، کیبه  نجایا تا .کندیمنظاره را ش کرده سبوحم

در  نیاپس از  مینیتا بب دیو قتل ارباب را هم اضافه کن تیجنا

 !کشدیمانتظار ما را  یزیچه چ لمیف

و راحت  ،در خانه سیبعد از قتل ارباب بور نیو سپاست نیکاتر

تنها  آنا ندارند. یترس یاز کس گریو د کنندیم یاربابآسوده 

از مرگ ارباب و تصور  یشاهد ماجرا هم از عذاب وجدان ناش

موضوع به  نیا .شودیماو مقصر مرگ ارباب بوده است الل  نکهیا

بعد از  یانتخاب ادامه زندگ یو در کمال ظرافت دوگانگ ییبایز

سو آنا  کی در .دهدیم شیاز گناه را نما یعذاب وجدان ناش

 شیکه حاال ب تکاریجنا شهیزوج عاشق پ گرید یهست و در سو

 شنامهیمکبث نما یدیبه مکبث و ل هیشب یگریاز هر زمان د

 یبا نمودها یول یطبقه اجتماع کیسه از  هر .اندشده ریشکسپ

 .یاخالق یهاکنش ابرمتفاوت در بر یو عکس العمل ها

با حضور غافل  لمیشکوهمندانه عشق تابو ف درخشش

هم داستان  او .ردیگیمبه خود  یگریالکساندر رنگ د رکنندهیگ

او و معشوقش به خانه  هیتنب یو برا دهیهمسرش را شن ییرسوا

بعد از  الکساندر وجود دارد. فینکته ظر کی نجایا بازگشته.

 یکار یهایگرفتارخبر مرگ پدرش به خانه بازنگشت و  دنیشن

 یاستر در واقع مرگ پدر برا نیا تیواقع ایرا بهانه کرد اما آ

 تیپدر او هو هیسا ریز در است. یتیهو یعصر ب انیالکساندر پا

 حال است. افتهیینمرا  تیخود را باخته بوده و امکان بروز شخص

 یروابط شخص نیزتریدر ر یاو حت یکتاتوریکه د یپدر گرید

 یالکساندر برا نیندارد و بنابرا جودفرزند نفوذ و رسوخ داشته و

 گرددیمباز  یخود به خانه ارباب ضیروح زخم خورده و مر یایاح

بابت  ،خود یهمسر اجبار از پدرش، یکتاتوریتا از بازمانده د

متزلزل  تیشخص اما .ردیبه وجود آمده انتقام بگ ییرسوا

 یعمل اب یو انتقام را نداشته و به راحت هیتنب یالکساندر قوا

 کیماجرا  یباق .گرددیم ریتحق شیاز پ شیب نیاز کاتر عینش

 !است و قتل دوم یریدرگ

یم یعاد مجدداًزوج داستان  یروزگار برا ،مرگ الکساندر با

و مالل  اندشده یخانه و امالک ارباب یآنها مالک واقع حال .شود

ورود فرزند  اما داده است. یخود را به حس خوشبخت یجا

ملک و امالک  یبرا یدیتهد نکهیالکساندر عالوه بر ا اهپوستیس

که  باشدیم لکساندرا یجنس یبر عدم ناتوان یاست نمود یارباب

 رشیقابل پذ ریغ نیکاتر یبرا یاز موضوع اول شیب یدوم نیا

حذف شده الکساندر  تیاز شخص یدیبا بعد جد حال .باشدیم

 کیدل در گرو  ییپنها یانیکه در عص یالکساندر .میاشدهآشنا 

 نیاگر پدرش ا نیقیداشته که قطع به  اهپوستیمستخدم س

پدر و  ٔ  رابطهراند و  یاز خود م رااو  دیشا ،دانستیمموضوع را 

 دهیآن دوران ناد ینژاد پرست نیرا با توجه به جو سنگ یفرزند

مهمان ناخوانده چه  نیا یبرا نیو سپاست نیکاتر اما .گرفتیم

تلخ  اریو بس انیعر یبه طرز لمیقسمت ف نیدارندر ا یانقشه

به  حاالکه  نیکاتر .کندیمالقا  نندهیرا به ب یانسان انهیذات وحش

 اهپوستیاست نقشه قتل پسرک س افتهیدست یمتعال یتیسبوع

تکه  نیهولناک آخر تیجنا نیو ا کشدیم نیرا با کمک سپاست

 اگر نافرجام است. یدر راه عشق یانسان اتیاز پازل سقوط اخالق

به جان  سیتلنگر عذاب وجدان در آنا بعد از مرگ ارباب بور

احساس  نیبار ا نیکرد ا ریگ نیافتاد و او را زم چارهیخدمتکار ب

 تواندینمو او  کندیم ییناگاه خودنما نیدر دل سپاست یاخالق

 در .تاب آورد اهپوستیقتل پسرک ساب وجدان ذزیر باز ع

به  نی، سپاستاندآمدهکودک گرد هم  یسوگوار یکه برا یجمع
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بدون  نیکند اما کاتریمرتکب شده اعتراف م نیکه با کاتر یقتل

اعتراف نابجا  نیخود را با ا رشورمرگ عشق پ یوقت ه،یباختن قاف

خودخواسته و با ورود به عرصه  یدر مسخ ،کندیماحساس 

حلقه را به جعبه نابسامان گناه  نیآخر ،ییوهمناک دروغگو

را به  گناهیب یو آنا نیزده و از موضع ارباب خانه، سپاست یبشر

که نداند  ستیو ک کندیمرخ داده متهم  یهاقتلو  تیجنا

 !حق با قدرت بوده و هست و خواهد بود شهیهم

فیلم با نمایی از کاترین که تنها در خانه اربابی است، بدون 

هیچ مزاحمی و این بار بدون هیچ معشوقی به آنا و سپاستین که 

سیاهپوست و  کی .خوردیمدر حال انتقال به زندان هستند کات 

تبعیض  یهاشهیکلیک کارگر در قابی روانه زندان که فارغ از 

نژادی و پروپاگاندای کمونیستی، به لحنی شیوا حقیقت قضاوت 

بعد از این  اما .کندیمتوتالیتر و قدرت مدار را بازگو  یاجامعهدر 

همه اتفاق و جنایت که بدون اغراق نمایش داده شده است چه 

عنصری است که فاش  دیآیمبر سر کاترین و ادامه زندگی او 

که دوست دارد در سرنوشت  یانندهیببرای  ماندیمو  شودینم

متالطم  یهاکنکاشبشری فکر کند و انسان گناهکار را در 

ازخوردهای خود را زندگی به زیر ذره بین اخالقی خود ببرد و ب

 بسته به نگاهش به انسانیت پیش بینی نماید.

 یکیو  2017سال  یهالمیف نیاز بهتر یکی ناًیقیمکبث  بانو

 جهان است. ینمایس ریآثار مستقل چند سال اخ نیاز بهتر

 یینمایدنبال س یینمایس یهاجنجالکم ادعا که فارغ از  یلمیف

 موفق عمل نموده. کامالً امر  نیاست که در ا یداستان گو و متعال

مستقل  لمسازیف یبعد یهالمیفصبرانه منتظر  یب دیبا حال

 ■ باشیم. ییایتانیبر
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 «رودخانه مرد مرده» داستان 

 «اسماعیل پورکاظم»؛ مترجم «الیزابت الیرد» سندهینو 
 

، وارد بانک شد و به بود "جوناس کالرک"مردی که نامش 

، نزدیک شناختیماو را  دختر خانمی که بسیار پیش از این

 .عزیزم، دوست "هتی"شد و به آرامی گفت: 

 دختر لبخندی زد.

و عاشقت ادامه داد: من شما را دوست دارم  "جوناس"

 . آیا حاضری با من ازدواج کنیرهستم

 گفت: اوه جوناس، من ... "هتی"

از دفتر کارش در  "هتی"پدر  "گری"در این لحظه آقای 

بانک خارج شد و گفت: چه شدهر اوه جوناس توییر اوه نه 

با یک مرد  تواندینم. او دهمینممن دخترم را به تو  ،جوناس

کند. حاال برو و وقتی که پول زیادی به دست  ازدواج فقیر

 شودیمآوردی به اینجا برگرد تا ببینم چه 

....... 

خیلی ناراحت وعصبانی شد.  "جوناس"

که در  یاخانهپس قدم زنان به طرف قهوه 

قرار داشت، براه افتاد. او  پائین خیابان

فنجانی قهوه سفارش داد و بر روی یک 

 ندلی نشست.ص

تا  خواستیمخیلی دلش  "جوناس"

کاری پیدا کند و به اندازه کافی پول 

 بدست آورد. اّما چگونهر

در نزدیکی او نشسته بود و  "هَری پیر"

پر از طال بر روی میزش قرار  یاسهیک

. دیرسینمداشت. او اصالً خوشحال بنظر 

دو مرد بر باالی سَرش ایستاده بودند و با 

امّا  نمودندیمبسیار خشمگین  هاآن. کردندیماو صحبت 

 نداشتند. "جوناس"هیچگونه توجهی به 

 ریاآوردهمرد تنومند گفت: این طالها را از کجا بدست 

پاسخی نداد امّا مرد دوّم که الغر اندام بود، گفت:  "هری"

بود، ضرباتی چند  "برنی"بزنش. مرد تنومند که نامش  "برنی"

 به زبان آمد و گفت: "هری"اینکه زد تا  "هری"به 

و اگر مرا  امآوردهبدست  "رد مُردهمَ"من آنها را از رودخانه 

نگاهی به  "برنی"شماها را به آنجا ببرم.  توانمیمنزنید، 

. دیآینمانداخت و گفت: ما از آنجا خوشمان  "پیت"دوستش 

مردم می گویند که تعداد زیادی روح سرگردان در آن حوالی 

 دارند.وجود 

 

 

 یهاحرف، ما نباید به "برنی"گفت: احمق نشو  "پیت" 

 مردم گوش کنیم.

از قهوه خانه خارج  "هری پیر"به همراه  "برنی"و  "پیت"

رده رد مُو ما را به رودخانه مَ گفت: حاال زودباش "برنی"شدند. 

 ببر و گرنه ......

 به تندی گفت: بله، بله، با من بیایید. "هری پیر"

در این موقع گفت: کمی صبر کنید، ما اوّل باید به  "پیت"

طالهای داخل رودخانه را  میتوانینمیک مغازه برویم. ما که 

 جمع آوری کنیم. مانیهادستبا 

رفتند و تعدادی بیل و  یامغازهبه داخل  "برنی"و  "پیت"

رودخانه  یهاشنذرات طال از  سینی برای جدا کردن

همچنین مقداری  هاآنخریداری کردند. 

 هاآنمواد غذایی برای خودشان خریدند. 

 بشانیتعقدر  "جوناس"متوجه نبودند که 

 است.

شدند و  شانیهااسبآن سه نفر سوار 

طرف رودخانه روانه گردیدند. ه ب

براه افتاد امّا  به دنبال آنها "جوناس"

پس از  هاآنبطوریکه نتوانند او را ببینند. 

 رسیدند که از داخل یارودخانهمدتی به 

سواره به راهشان  هاآن. گذشتیم هاکوه

ایستاد  "هری پیر"ادامه دادند که ناگهان 

 هااسبو گفت: همینجا است. مردها از 

را  هاینیسو  هالیب هاآنپیاده شدند. 

 هاآنرفتند.  برداشتند و به کنار رودخانه

، با آب ختندیریم هاینیسرودخانه را در داخل  یهاشنبا بیل 

 .گشتندیمو به دنبال ذرات طال  شستندیم

. سپس او هم بیل و سینی کردیمرا تماشا  هاآن "جوناس"

را که به همراه آورده بود، برداشت و به کنار رودخانه رفت. 

رودخانه را در داخل سینی  یهاشنمثل آنها با بیل  "جوناس"

تا ذرات طال را پیدا کند.  شستیمبا آب  و آنها را ختیریم

و خاکستری بودند و او نتوانست  یاقهوهذرات شن به رنگ 

حتی یک ذره طالی زرد رنگ در آنها بیابد. او این کار را 

 تا مدتی ادامه داد.همچنان 

 خواستیم "جوناس"خورشید در حال غروب کردن بود. 

 کمه را مقداری غذا بخورد و بعد بخوابد اّما ناگهان او دو عدد چ
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 در آب رودخانه و در نزدیکی خود دید. براستی او کی بودر

را در کنار خود دید.  "برنی"سرش را بلند کرد و  "جوناس"

ر و یکنیمبا صدای کلفتی گفت: تو کیستیر و اینجا چکار  "برنی"

نزدیک کرد. او یک دستش  "جوناس"سپس خود را بیشتر به طرف 

 بود.لتو قرار داده ارا در داخل پ

 در دستش داردر یااسلحهبا خود فکر کرد: آیا او  "جوناس"

 .بلند شد. "جوناس"

ه بود و بسیار خشمگین ب تریقوو  تردرشتخیلی از او  "برنی"

 .دیرسیمنظر 

که ترسیده بود به ناگهان برگشت و به سمت مقابل  "جوناس"

 فرار کرد.

 ود را مُرده بدان.فریاد زد: دیگر به اینجا برنگرد و گرنه خ "برنی"

به خوبی نتوانست راه  "جوناس"خورشید غروب کرده بود و 

برگشتن را پیدا کند. او در کنار رودخانه ایستاد و به صدای جریان 

 توانستیمآب گوش فرا داد. ناگهان صدایی شنید. آن صدا از چه 

باشد. پس باز هم گوش داد. مردی در نزدیکی او بود. او داشت وی 

 .خواستیمو از او کمک  زدیمرا صدا 

مرد بلند شد که: من  گفت: تو کجاییر و صدا از "جوناس"

 اینجام، جلوتر بیا و کمکم کن.

و با ا .جلوتر رفت و در کنار سنگی بزرگ مردی را دید "جوناس"

 ریکنیمتوییر اینجا چکار  "هری"تعجب پرسید: 

امّا  امکردهفرار  "پیت"و  "برنی"گفت: من از دست  "هری"

و  "برنی"تند و سریع راه بروم.  توانمینمپاهایم سالم نیستند و 

و بسیار هم عصبانی هستند. تو باید بدانی  گردندیمدنبالم  "پیت"

 که هیچ طالیی در این رودخانه وجود ندارد.

گفت: چهر امّا تو در قهوه خانه به آنها گفتی که ..... و  "جوناس"

 ودخانه نیسترحاال می گویی که طالیی در ر

کیسه طالها را از زیر لباسش خارج کرد و گفت: نگاه  "هری"

 کن، طالها اینجاست....

که صدها  امکردهامّا من آنها را از داخل رودخانه بزرگ جمع 

خانه من در کنار رودخانه بزرگ قرار  کیلومتر از اینجا فاصله دارد.

طول کشیده است تا طالها را بدست آورم و حاال  هاسالدارد و من 

 تمامی آنها به من تعلق دارند.

و این موضوع از  کردندیمبه شدت درد  "هری"پاهای 

 معلوم بود. شیهاچشم

بازویش را  "جوناس"لطفاً کمکم کن.  "جوناس "گفت:  "هری"

به او گفت: بلند شو تا با همدیگر  انداخت و "هری"به دور کمر 

 برسانم. اتخانهتا ترا به  کنمیمبرویم. من سعی 

 صدایی شنید و به آن سمت نگاه کرد "جوناس"در این موقع 

. او خیلی سریع متوجه شد که آنها یک آمدیمیک مرد به طرفشان 

 بودند. "پیت"و  "برنی" هاآننفر نیستند بلکه دو نفرند. 

 گفت: همینجا کمی صبر کن. "ریه"به  "جوناس"

و پشت تخته سنگها را برای  هابوتهزیر  داشتند "پیت"و  "برنی"

کامالً مراقب آنها  "جوناس" .کردندیمجستجو  "هری"پیدا کردن 

یمجلوتر و جلوتر آمدند. در دست هر کدام تفنگی دیده  هاآنبود. 

 .شد

را از تنش سریعاً فکری به نظرش رسید. او پیراهنش  "جوناس"

 خارج کرد و آنرا بر روی سرش کشید.

. دیتابیمآسمان  بر فرازحاال کامالً شب شده بود امّا ماه 

سر خود را از تخته سنگی بیرون آورد و با صدایی بلند  "جوناس"

 گفت: هووووو....

شبحی با سر و کله  هاآنبه او نگاه کردند.  "پیت"و  "برنی"

 .دندیدیمسفید را 

این رودخانه  دامه داد: من مرد مُرده رودخانه هستم وا "جوناس"

 فقط مال منه.

مثل گچ سفید شده بود، پس گفت:  "پیت"حاال دیگر صورت 

 ، بیا سریع از اینجا فرار کنیم.... و خودش فوراً فرار کرد."برنی"

هم  "برنی"که در این موقع  بازهم ادامه داد: هوووو .... "جوناس"

 پا به فرار گذاشت.

 آنها از ته دل خندیدند. وبرگشت  "هری"به نزد  "جوناس"

ببرم. راستی  اتخانهگفت: حاال بهتر است تو را به  "جوناس"

 که نزدیک رودخانه باشد. کنمیم اسبت کجاستر من فکر

 را سوار کرد. "هری"اسب را پیدا کرد و  "جوناس"

گفت: لطفاً کیسه  "جوناس"وقتی سوار اسب شد به  "هری"

 طالهایم را به دستم بده.

کوچکتر  ٔ  بستهسپس او کیسه طالها را باز کرد و از داخل آن دو 

، تو "جوناس"داد و گفت:  "جوناس"را بیرون آورد و به دست 

 ، پس این طالها را از من بپذیر.یابودهدوست خوبی برای من 

روز بعد به بانک رفت و وقتی به نزدیکی دختر مورد  "جوناس"

 آیا تو مرا دوست داریر آره یا نهر "هتی"رسید، گفت:  اشعالقه

 ، بله ....."جوناس"گفت: اوه  "هتی"

 جوناس گفت: پس حاضری با من ازدواج کنیر

 گفت: آره امّا پدرم چهر "هتی"

، تو باید بین من و پدرت یکی را برای "هتی"گفت:  "جوناس"

 زندگی کردن انتخاب کنی.

 خوب بگو کدامیکر

 .رمیپذیمعنوان شوهر ه ، من تورا ب"جوناس"تو را گفت:  "هتی"

 در این موقع بانکدار پیر به آنها نزدیک شد.

، من دخترتان را از شما "گری"گفت: آقای  "جوناس"

 .کنمیمخواستگاری 

 گفت: امّا ..... "گری"آقای 

 ادامه داد: تمام این طالها مال منه. "جوناس"

 ریاآوردهز کجا بدست بانکدار پیر گفت: چیر تو آنها را ا

پاسخ داد: داستانش مفصله، امّا آنها حاال به من تعلق  "جوناس"

 "جوناس"پدر؛  گفت: "هتی" دارند و من مرد ثروتمندی هستم.

 سپس پسرمه. "جوناس" "گفت ناچاراً هم  "گری"آقای  شوهرمه.

با دختر،  هاسالتا  "گری"به این ترتیب آقای  همگی آنها خندیدند.

 ■ زندگی شیرینی را گذرانید. شیهانوهداماد و 
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 «جادوگر»داستان ترجمه  
 «نژادسید ابوالحسن هاشمی» مترجم؛ «گارتزیا دلدا»نویسنده  
 

 نیترمنظرهوخوش  نیترمستحکمدرانتهای یکی از  هاآن

حتی کلبه سیاه  کردندیملگودورو زندگی  یهاکوهروستاهای 

شیب  یهانیزمو کوچک آنها درست آخرین کلبه و مشرف به 

 یکندرهابزرگ  یهابوتهطاووسی و  یهاگلدارپوشیده از 

 رومی بود.

ساورینا با چرخشی ایستاده به سمت در، دریا را از دور در 

که با آسمان به رنگ طالی سفید  دیدیمدورترین نقطه افق 

 در تابستان ومه آلود در زمستان آمیخته است.

را  هادره، بیکرانی از کردمیمدر حالیکه کنار پنجره خیاطی 

پراکنده شده بودند. رایحه گرم  هاکوهکه در دامنه  دمیدیم

 دیجنبیمکه در آفتاب به این سو و آن سو  طالئی یهاشاخه

کوه جاری بود را  یهاجنگلو  هاصخرهکه بین  نهرو تال طم 

. ساورینا دوسال تمام در آن کلبه سیاه و کردمیماحساس 

کهن قرمزدرسایه باغ  وازمشک زرد  کوچک با سقف پوشیده

بیکران،  آرامآبی و افق  یهاآسمانبزرگ  جشنمیوه ودر میان 

در کنارهمسرجوانش زندگی قابل تصور را نیترخوشبخت

گذراند؛ همسری با چشمهای درشت براق ولب های قرمزمثل 

را از میان آنها  یعنی تنها دارائیش هاگلهورسک که  یهاوهیم

هم چون با دخترکوچکی از  او او آنتونیو بود. اسم .دادیمعبور 

رویاهای چوپانیش ازدواج کرده بود با خوشبختی تمام زندگی 

. با این وجود بعد از دوسال خوشبختی کامل ابرنازکی کردیم

 خواستیمظاهر شد. ساورینا نه  اشیزندگاندرآسمان صاف 

! چیز غم کردیمکه او پدر شود و نه به پدرشدنش اشاره 

زیبای گندمگونی مثل  ٔ  بچهبارها رویای انگیزی بود. آنتونیو 

که به محض راه افتادن او را در بین  دیدیمخودش را 

باال و پائین دنبال کند؛ درکارهای سخت  هادرهو  هاجنگل

که وقتی جوان نیرومندی شد  یابچهچوپانی یاورش باشد؛ 

شادی و امید روزگار پیریش شود. ازدواج کند واو هم نام و 

هایشان را به دیگری منتقل کند وقرن ها وقرن نسب وگله گاو

آنتونیوهمه چوپان بودند.  اجداد ها به همین ترتیب پیش رود.

 افتییمچگونه تحقق  اما .دیدیماو مدام رویای این شکوه را 

 .آمدینماگربچه ای به دنیا 

 ممکن را انجام داد. یهاارتیزآنتو نیو تمام نذرها، نمازها،  

و پای برهنه پیاده به زیارتگاه مشهورمریم معجزه  سر

گردربیتی رفت. مراسمی مذهبی وعبادتی جدی برگزارکرد 

ونذرکرد چندین پوند شمع مومی ویژه به اندازه وزن پسرآینده 

 تمام این کارها بیهوده بود.  اما اش به مریم مقدس هدیه کند.

 

شیک  اششدهساورینا با تاپ زرد وپیراهن گلدوزی 

والالئی  یائیرؤوالغروالغر مانده بود. خانه بدون صدای بچه 

 مادربه همراه جیر جیرگهواره رنگ شادی نداشت.

خیلی غم انگیز بود، غم انگیز! آخرین امیدش را هم از دست 

داده بود که یکروز دوستش به دیدنش آمد بعد از تعارفات 

ینمپس » اولیه به زبان فرانسوی با رازورمز عمیقی به او گفت:

په لونگو به من گفت که شما بچه دارنمی  پ رکومارسوا ،دیدان

 «شوید چون

 «چرار»ساورینا با دقت وچشمانی باز پرسید  

 چون چرار»دوستش صدایش را پائین آورد وادامه داد 

، اما شما می دانید. پ په جادوگر درجه خواهدینمخداوند 

خودش به من گفت  او یکی است، این را الاقل همه می گویند.

 «که شما به خاطر جادویش بچه دارنمی شوید.

 اشنهیسروی  دیخندیمساورینا فریادی زد ودر حالیکه 

« عیسی مسیح ما را نجات ده.» عالمت صلیب کشید وگفت:

کوته فکرروستا او هم خرافاتی بود و به جادو  یهازنمثل تمام 

ش روح خود یهاچشمیک باردقیقا با  یحت اعتقاد داشت.

په لونگوچون  اماپ دیده بود. هاکوهسفید سرگردانی رادر 

آه، این خیلی حرف » این نکته رسید بود، به جادو گر بود.

اما دوستش رنجیده خاطرازبی اعتقادی ساورینا گفت « است!

 دیگر اورا متقاعد نخواهد کرد.

بعد از ساعتی جروبحث زیاد در کنارآتشدانی که ساورینا 

گذاشت تا بجوشد، جادوی پ په اورا چنان روی آن قهوه 

 متقاعد کرده بود که متفکرانه ازکومار پرسید:

این عمل جهنمی را باطل  دیتوانینمبه من بگوئید »

 «کنیدر

! بنظرغرض ورزی شودینممن گفت این  به این دیگر نه،»

 «علیه شوهرتان باشد!

آنتونیو سواربراسب سیاه کوچکش درانتهای جاده سنگی در 

 تاریکی ظاهر شد. خورجینش پر از پنیر تازه وریکوتا بود.

اورا از  نایساور .کردیمبارش را زیرآالچیق خالی  کهیدرحال

نخندید، بلکه ابروهای ضخیمش را  او همه چیز با خبر کرد.

ووقتی  دادیمباال کشید. خود را با تکان دادن سر راضی نشان 

د آنتونیوچها ر همه چیز، اسب، خورجین و بارها مرتب شدن

زانوکنارآتشدان نشست وبه تکرار خبرهای تازه پرداخت 

ساورینا در نهایت با « چه سر و سری با پ په داریدر» وپرسید:

یمچرا اینگونه وحشتناک از ما انتقام » دیپرسجدیت تمام 
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هیچ، ال اقل امیدوارم به این دلیل نباشد »آنتونیو جواب داد « رردیگ

 !«خندمیمی او که همیشه به جادوها

 یهاتاکستانکارخوبی نیست! ندیدی چطوری سوسک هائی که »

 «پراکنده کردر کردندیمدون جوان نی ویولجی لوپدو را نابود 

 «درسته درسته، اما خواهیم دید! فردا با او صحبت خواهم کرد.»

 «آه اگرجادویش را باطل کند.» دیکشساورینا فریاد 

آن شب این زوج دوباره خواب بچه گندمگون را دیدند؛ اما فردا 

به خاطر دعاهائی که آنتونیو کرده بود، جادوگر روستا جادویش را 

 باطل خواهد کرد. قطعاً

دنیا  یهاآدمبقیه  مثل جادوگر، تیپ بسیاراسرارآمیزی داشت. 

 .کردینمهرگز کار  اما ،کردیمزندگی 

که عالوه برجادوی عمومی که به آن افتخارمی کرد  درست است

با کلمات ساده آسرارآمیزکه  هاشیمودرمان  هاسوسکمثل کشتن 

شبانه  یهاتیزیوولی خیلی از  گرفتینمبابت آنها پاداشی از کسی 

واعتقاد عموم  کردینمهیچکس به آن توجهی  اما .رفتیپذیمرا 

بودند به اوپول و آذوقه هائی براین بود که جن هائی که در فرمان او 

. آنتونیو اما شاید کردندیمکه درکلبه اشان جمع آوری  دادندیم

 دعاهاکه تمام  دیدیمنسبت به آن نظری متفاوت داشت چون 

وتهدید هایش نتیجه بخش نبودند. یک شب نزد پ په رفت و به او 

طالی زیبا را داد تا این جادوی سرنوشت را باطل  ٔ  سکهقول یک 

 کند.

پ په ابتدا نشنیده گرفت، حتی خود را مفتضح نشان داد، مثل 

که نقشی را به اوپیشنهاد کنند که تمام اوهام شاعرانه  یاشهیپهنر 

را از بین ببرد. اما بعد که درخشش سکه طال رابطور  شیهاآرمان

چوپان اورا را به کجا خواهد  ددانیمکسی چه »گفت واقعی دید 

 کم کم تسلیم شد و فریاد زد:« کشید!

! اما این کار را به خاطر دوستی و دلسوزی نسبت به باشد خوب،»

شایسته آن  یکنیمهمیشه مرا مسخره  توکه .کنمیمساورینا 

 «نیستی!

آنتونیو اعتراض کرد. پ په به او اطالع داد که فردا شب همدیگررا 

یمکوه با تفنگی خالی با یک سفره و دو شمع  درمحل متروکه

 اما . آنتونیو سکه را نزد جادوگرگذاشت و قول همه چیزرا داد.نندیب

وقتی خود را در جاده تاریک یافت خانه ویرانی که از آن بیرون آمده 

 بود رابا مشت تهدید کرد و زهرخند زد:

 «خواهیم دید!»

ترسناک و نا  یمکان .فردا اولین نفری بود که به سر قرار رسید

هموارکه با روشنائی زرد رنگ نورماه هنگام غروب خیلی زیبا شده 

 یهاتمشکو  شدینمبود. درشب صاف، نفس نسیم استنشاق 

جنگلی گل دارولیاناهای سیاه و مشک در سکوت اسرار آمیزصخره 

. چوپان تفنگ را که بنا کردندیمهای نورانی ازمهتاب عطر افشانی 

په پر نبود زمین گذاشت سفره وشمع ها را روی یک  به توصیه پ

 تخته سنگ بزرگ قرار داد ومنتظر ماند.

درست سر »پ په دیر نکرد. اولین کلماتی که به زبان آورد 

و  بود. سفره را روی یک سنگ معمولی بزرگ« ساعت ونیمه شب

را روی زمین ثابت نگه  هاشمعدیگرپهن کرد  یهاسنگجدا از 

 را روی شکم خواباند.داشت و چوپان 

را روشن دید و تفنگ، روی سفره  هاشمعوفتی آنتونیوبلند شد 

 «.شروع کنیم»گفت قرارداشت. پ په 

و در واقع با انجام هزار پانتومیم شروع کرد. آنتونیوبا چشمانی 

 شیب .کردیمآن را دنبال  شیهالبترسناک و لبخند اهانت آمیز بر 

یمدر بهترین شرایط جادو گر را مسخره  کردیمازپیش احساس 

. اما ترس او وقتی بود که پ په سنگی را که در سفره پیچیده کند

یمازالتین  احتماالًشده بود خطاب کرد. آن را با زبان عجیبی که 

مورد سئوال قرار داد و سنگ با صدای ضعیف وغمگین که از  آمد

همزمان  هاشمعبه همان زبان جواب داد.  شدیمزیر زمین خارج 

خود بخود خاموش شدند بدون اینکه بادی بوزد یا اینکه پ په روی 

 دیلرزیمعوض رو به چوپان که ازترس به شدت  در خم شود. هاآن

که  دهدیمسنگ به من پاسخ داد که تفنگ جواب »کرد وگفت: 

 «جادوباطل خواهد شد یا نه!

 آمد. وبا صدای جادوگر به خودش« چطوریر» دیپرسآنتونیو 

 «تفنگت خالی بودر»

 «!بله ای وای،»چوپان فریاد زد. 

خوب آن را بگیروبه هوا شلیک کن اگر آتش کند نشانه باطل »

 «شدن جادواست!

دنیا  یایشگفتآنتونیو حاال دیگر آماده شده بود که شاهد تمام 

را گرفت و  تفنگ باشد اما نه این آخری. به سنگ گویا نزدیک شد.

بکند با قلبی که با گلوله از کار  یانالهپه بدون اینکه  پ شلیک کرد.

 افتاده بودبه زمین افتاد.

 آنتونیو بجائی که به هوا شلیک کند او را هدف گرفت.

از جنایت غیر عمد، چون معتقد بود که  بعد ،هانیابا همه 

فکر کرد که به پایش بزنداما بعد با این  کندینمتفنگش آتش 

را  سفره ز کل این موضوع با خبرنمی شود.اندیشه که هیچکس ا

و به روستا برگشت. طوری  و تفنگ را برداشت هاشمعجمع کرد 

که اثری از خودش باقی نگذارد و با خیال  رفتیمراه  هاصخرهروی 

راحت باقی شب را در کنارساورینای دوست داشتنی گذراند. چوپان 

جادو بی درشت پر حرارت که همیشه به کار یهاچشمقوی با 

 چگونه اعتقاد بود. هرگز نتوانست بفهمد سنگ چگونه صحبت کرد.

خود بخود خاموش شدند و چگونه تفنگ آتش کرد. اما نه  هاشمع

ماه بعد، این لذت را داشت که بچه زیبائی را که ساورینا او را پدر 

 کرده بود در آغوش قدرتمندش بگیرد.

با این وجود، از اینکه به هوا شلیک نکرده بود به تلخی پشیمان 

جادوگر را دوباره زنده کند با خواندن  توانستینمشد. اما از آنجا که 

 ■.نمازو تقاضای آمرزش برای او درکلیسای کوچک کوه، آرام گرفت
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 «پری دریایی»داستان ترجمه  
 «پونه شاهی» ؛ مترجم«تولگا گوموشای»نویسنده   

 
 «داداش اسماعیل بریم دیدن پری دریاییر»

حالی بود که اسماعیل توپی را که نوری شوت کرده  این در

نوری در همین  "معموالً . کردیمساحل با پا مهار  ٔ  گوشهدر 

جلو سوپرمحل می نشست ومنتظر برگشتن اسماعیل  هاساعت

را  توپش از سر خیابان دیده شده یا نشده بود، از مدرسه بود.

و در  کردیمو با فریاد سمتش شوت  کاشتیمروی آسفالت 

 .دیپرسیمرا  سؤالادامه همان 

 گفتیمو در حالی که این را  «مشق دارم نمیشه نوری»

را از دو طرف باز کرده و از طرف دیگر به توپ  شیهادست

 .زدیمضربه 

تکلیف و  نوری بازترشد. از یهاچشم« مشق داری آها»

باید مشقاتو بنویسی و گرنه تو مدرسه » دیترسیممشق خیلی 

حرفش تمام شده نشده که به خودش یک « زنندیمکتکت 

 در موردش بزرگترهای محله سیلی زد. این تیک نوری بود که

این حرکت پسر نصفه عقل را مدیون پدری ست که  گفتندیم

و بعد زنش را بابت زاییدن چنین  نوشدیمو  نوشدیمهر شب 

 پسری می زند.

 «پول ندارم آره هم مشق دارم، هم اینکه»

را در جیب فرو  شیهادستل موقع گفتن این جمله اسماعی

 برده و آسترهایش را بیرون کشید.

 «من پول دارم»نوری گفت 

جمع  رو از کی هابخششاووه کارت درست بوده امروز. »

 «کردیر

آقا آیهان  از کمیسر نجاتی، عمو ساکت، ٔ  هیناجاز خاله »

 «حشره، هه هه

تو  کمک کردهآدم بهت  هییسس، این جوری نگو زشته،»

 «ریکنیم اشمسخره

نوری دوباره گشاد شد، یک سیلی سخت  یهاچشممردمک 

یمنباید زد چون بعدش آدمو  حرف زشت»به خودش زد.

 «زنند

ساله بود و نوری ده سال از او بزرگتر بود  اسماعیل هشت

 دو نفره شان را صدای عارف بقال قطع کرد: یهاصحبت

رو ببر  هامرغدر شکر و تخم نوری، همین االن بیا این پو»

برای شازیه خانم، داره کیک درست می کنه قراره مهمون بیاد 

 «براش عجله داره

قبل از حرکت یک بار دیگر  «اومدم آقا عارف»نوری داد زد 

از زیر لب  شیهادندانبه سمت اسماعیل برگشت در حالی که 

را به صورت دوست داشتنی تنگ  شیهاچشمبیرون انداخته و 

 کرده بود پرسید:

داداش اسماعیل بعد از تموم کردن تکلیفات به دیدن پری »

 «دریایی بریمر

 «کیک بخری میشه آگه»

اسماعیل  یهاگونهدر همین حال از  «زشته»نوری گفت 

 لیاسماع بقالی رد شد. ٔ  مغازهبوسیده و از در  ملچ مولچ

خیسش را با آستینش  یهاگونهپوزخندزنان در حالی که 

 به طرف خانه راه افتاد. کردیمخشک 

 نشسته بود، اشیکیپالستیک ساعت بعد نوری روی توپ 

تعادلش را حفظ کند منتظر  کردیمدر حالی که تالش 

تی شرت یقه هفت پوشیده بود. اولین باری که  اسماعیل بود.

پری دریایی را دیده بود درونش آتشی شعله ور شده بود و 

 .دیپوشیمدیگر نه ژاکت و نه پالتو 

اسماعیل از سر خیابان پیدا  ٔ  سروکلهخیلی نگذشته بودکه 

را از جیب پالتویش در نیاورده  شیهادستحالی که  در شد.

 «ند شو بریمبل»کرد  بود با سرش اشاره

نوری سریع به عارف بقال رفتنش را خبر داد و با توپی که 

 راه افتاد. دستش بود دوشا دوش اسماعیل

 

از محله که در آمدند در کنار جاده ساحلی به پیش رفتند. 

با آخرین سرعت بود. اسماعیل بالفاصله  هانیماشوقت عبور 

دست نوری را گرفت تا پایان راه اسماعیل مشغول کل کل با 

 نوری بود.

 «نوری، تو رو موقع سیگار کشیدن دیدنت»

 را ورچید و متعجبانه نگاه کرد شیهالبنوری 

 «نخیر نکشیدم» 

 «نوری، سیگار کشیدن خیلی بده»

 با دستش بستنوری دهانش را تا آخر باز کرده و 

 «خیلی بده "واقعاً»

 «که ضرر داره "مخصوصاً»

 دییتأ دادیمنوری در حالی که سرش را به دو طرف حرکت 

 کرد

 «بله تازه، خیلی هم ضرر داره»

 «اما بدترین گناه می دونی چیه نوریر»

 چین چین شد اشیشانیپنوری از درگیرشدن ذهنش، 

 «تو می دونی چیهر»
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 «بله، دروغ گفتنه»

 «زنندیمباید دروغ گفت چون بعدش آدم رو ن»

 سیلی محکمی به خودش زد در همین حین

 «گفته باشم زنندیمنوری، اونوقت تو رو بد جوری »

 «نخیر، کسی ندیده که»

 «چی رو ندیده»

 «سیگار کشیدنمو»

 «کجا کشیدی که کسی ندیدهر»

 «تو انبار ذغال وچوب عمو ناجی»

 «یه چیزی بهت بگم نوریر»

نوری برقی  یهاچشم شدیمانگاری موضوع داشت عوض 

 زد.

 «آره، اینجوریه، یه حرف خوب بزن»

 «دروغ گفتن، از سیگار کشیدن خیلی بدتره»

نگاه نوری یه زمین دوخته شد در حالی که به اسماعیل 

 به جلو نگاه کرد. دادیمحق 

و بعد  کشمینمتو به من دروغ گفتی، اول گفتی سیگار  و»

 «ماجرای انبار ناجی رو گفتی

 نوری سیلی محکمی به صورت خودش زد.

 بعداً  زنندیمخدا منو نبخشه، آدم دروغگو رو خیلی کتک »

 «که بفهمند

 بی معطلی به سیلی زدن خودش ادامه داد.

باشه نزن خودتو! به کسی چیزی  خیلی خوب، خیلی خوب»

من می خوام که دوستم کتک  مگه نمی گم قول می دم.

سرتو  بخوره و تنبیه شهر اما تو هم دیگه دقت کن نوری،

 «دور نگه دار خودتو تو گرفتاری ننداز ازکارایی که دردسر داره

فک  یهادندانچشمان سیاه نوری برقی از خوشحالی زد.

 وجودش خندید. ٔ  همهنمایان شد و با  باالیش

 «ه اسماعیلرما دوستای خیلی خوبی هستیم، مگه ن»

کرد و ادامه داد  دییتأ« بله همینطوره»اسماعیل با گفتن 

 «فراموش کردی مگه اینو که ما برادران خونی هستیمر»

 «بله درسته»نوری نگاهش کرد و گفت 

 به یاد آورد که با خاری از خارهای فصل تابستان انگشتشان

 را به هم فشار داده بودند. شانیخونرا خراشیده و انگشت 

 «برادران خونی راز همدیگه رو به کسی نمی گن درستهر»

 «نمی گن اصالً»کرد که  دییتأاسماعیل 

اینکه من عاشق » باالیی نوری باز بیرون افتاد. یهادندان

 «پری دریایی شدم رو هم به کسی نمی گی اسماعیلر

 «نوریر گمیممگه »اسماعیل با تحکم گفت 

 قدرتش فشار داد. ٔ  همهنوری دست اسماعیل را با 

تو بهترین دوست منی، اینو می دونستی »پرسید  در ادامه

 «اسماعیلر

 "متقابالً اسماعیل هیچ شکی در این مورد نداشت و او هم 

 دست نوری را محکم فشرد.

*** 
بازار و محله در طی روز  ساعات نیترشلوغوسط هفته بود و 

و  هاقیقاه برای سوار شدن ب انتظار پر از آدم یهاسالنبود 

 یهاطنابموتور سیکلت هایی با سلیندر های غول پبکر و 

. شدندیمکه از جلو پنجره با عجله رد  ییهاآدمو  آویخته شده

در حالی که موها و  جلو چادر ملوانی با یونیفورم آبی دریایی

و مخلوط شده بودند، یک چشمش هم  ریشش به هم پیوسته

 .زدیمبا پارچه بسته شده بود با صدای بلند داد 

 ٔ  لحظهعزیز تا چند  یهابچهو آقایون گرامی،  هاخانم»

که  یامعجزهدیگر در این چادر اصرار انگیز باز خواهد شد، با 

رخ داده روبرو خواهید شد حرکت خارق العاده ای که تا کنون 

که با درد عشق در  یکس و ندیدید.بر روی زمین عینش

زندگی کرده و به دل سیاهی زده، یک پری  هاانوسیاق

 «دریایی

، دادیمنوری از خود بی خود شده و با دهان باز گوش 

 اسماعیل با آرنج به پهلویش زد و او آب دهانش را قورت داد.

مبلغ ورودی رو پرداخت کنند به زودی جزو  کسانی که»

بود که جایی برای خودشون گرفته و پری  افرادخاصی خواهند

 «در یایی رو روی زمین خواهند دید

دراز کرد.  داخل جیبش را به سمت مردملوان یهاپولنوری 

گفت  اسماعیل در حالی که دست دوستش را می کشیدآهسته

ملوان کورت برا جلب  «هنوز وقتش نیست عجله نکن»

 مشتری ادامه داد:

به هیچ وجه  پری که توی چادرهاینو از االن گفته باشم »

 گم کرد، هاموجاز وقتی که عشقش رو بین  حرف نمی زنه

اونقدر زجر و مصیبت بزرگی کشیده که حتی خنده شو هم 

از  تریآبکه  الجوردی یهاچشمهیچ کسی ندیده. اما با 

عمیق نگاه می کنه که کسی که مقابلش قرار  اقیانوسه طوری

و آقایون و خانوم ها بشتابید با گرفته هوش از سرش می پره، 

ایمان کامل به این که به چشم هر کی به صورت طوالنی نگاه 

 «کنه آرزوی اون شخص بر آورده می شه

نوری از هیجان به بازوی اسماعیل مشت زد و اسماعیل با 

تکان دادن انگشت تهدیدش کرد، نوری با شیرین زبانی عذر 

 خواهی کرد.

عزیز، بانوان محترم، آقایون  به همین خاطر خانوم های»

دوست داشتنی؛ از شما خواهشمندم بعد از  یهابچهگرامی و 
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وارد شدن به چادر ساکت بمونید. یک آرزویی بکنید و بدون 

چشم برداشتن از پری دریایی برای اینکه اون هم به شما نگاه 

 همه تون آرزومی کنم که پر شانس یبرا کنه دعا کنید.

هتره از این طرف صف ببندید و برای خرید باشید. خوب حاال ب

 «بلیط پول خردامونوآماده کنید.

 نوری دوید و جلو ایستاد. اسماعیل هم به دنبال او رفت.

در حالی بود که توپ به هم  سر آنها دوکافه دار، و این پشت

ینم ینور .گذراندندیمو بدین گونه وقت  دادندیمپاس 

حواسش را جمع کند و از هر دو بار یک بار توپش  توانست

 .خوردیمزمین 

نفر جمع شده بودند، ملوان برای آخرین بار  12در مجموع 

و بعد با « دیگه ای نبود کس» با صدای بلند اعتراف کرد:

 در چادر حرکت کرد. بلند ومحکم به سمت یهاقدم

با باز  ملوان قلب نوری از جایش در حال کنده شدن بود.

به سمت ورودی فشار آورد و هل  کردن گره در چادر، نوری

هیچ عجله نکن جوون، پری در یایی پایی »گفت  ملوان داد.

 «برای فرارکردن نداره

با اسماعیل دست در دست هم وارد چادر شدند. درون چادر 

 داشت. بوی نم رطوبت و ماهی به مشام  یاخفههوای 

نوری زیر  توپ نشستند. یجلوی یهایصندل. در دیرسیم

 ٔ  هیبقنشستن  باز شدن پرده، منتظر تا صندلی جا گرفت.

 شدند. هایتماشاچ

 .خوردیمپاهای نوری مثل کسی که برق گرفته باشد تکان 

دوستش او را آرام  سعی کرد با نگه داشتن زانوی لیاسماع

از نشستن مردان  بعد را متوقف سازد. شیهالرزشکرده و 

نشستند. ملوان با  هایصندلتماشاچیان هم روی  ٔ  هیبقبزرگ 

نوری و اسماعیل که آنقدر  ٔ  اندازهپر تحکم، به  ییهاقدم

جلویی جا گرفته بودند حرکت  یهایصندلمصمم بوده و در 

رااز  هایصندلیک نگاه دقیق تمام  کرد. بعد پرده را گرفت و با

 نظر گذراند و کمی صبر کرد وسپس با یک حمله و حرکت

 آنی پرده را باز و تماشاچیان را با پری دریایی رو به رو کرد.

وسط صحنه یک حوض پر آب کدر بود. پری دریایی 

حوض دراز کشیده بود نیمی ماهی که در زیرآب بود و  ٔ  گوشه

 وقتی زیر آب نیمی انسان که روی آب قرار داشت. دمش را

. موهای دیدرخشیم شیآنقره  یهاپولک، دادیمبازی 

 روی بازوها وناف سفید چون برفش ریخته بود. هشسیا

و نه به  کردیمبود. نه به آب نگاه  سرش را به جلو خم کرده

خشکی و ساحل. عشق او را در دریاها غرق کرده و تا اینجا 

دیگر نه توان  حاال کشیده و بعد او را به ساحل پرت کرده بود.

بود که مثل  یاگونهبرگشتن به دریاها را داشت و نه بدنش به 

 لباس بپوشد. هاانسان

یمموجودی محزون و بیچاره بود که در مقابل دریافت پول 

بنشینند. فقط یک بدن زیبای لخت  به تماشایش توانستند

 همسرانشانجذاب برای مردان بود که با دیدنش بخاطر اینکه 

 مثل .کردندیمرا شکر  شانیخداقادر به زاییدن فرزند بودند 

 .دیکشیمنفس  مقابلشانتابلوی عبرتی بود که در 

سعی داشت موجوداتی را که شبیه خودش بودند بیابد و یا 

آنهایی که شبیه خودش نبودند را نابود کند و یا به نوعی از 

رهایی یابد ولی ظرافت بدن و وجودش چنین اجازه  دستشان

 .دادینمو توانایی را به او 

رسیده بود. پری  بودند فراگویی زمانی را که منتظرش 

را  نگاهش بلند کردن سرش. دریایی شروع کرد به آرام آرام

اول به آویز سقف چادر دوخت بعد مثل کسی که از غیب 

آرام آرام به سمت  اشچانهدستوری را دریافت کرده باشد 

پایین خم شدو چشمانش در چشمان مرد جوانی که درآخر 

به او نگاه  هاقهیدقزدن پلک نشسته بود کلید شد. بدون بر هم 

 کرد.

 آبی رنگ پری ٔ  شدهدرشت  یهاچشماز  نوری و اسماعیل

زیر  خوردیمتکان  شانیهالبریخته بودندو  دریایی بهم 

به آنها  تا پری دریایی خواندندیمهر دعایی را بلد بودند  لب

 هم نگاه کند.

به سمت راست  آنی سرش را پری دریایی با یک حرکت

مشغول شد که در  یاگندهچرخاند و به تماشای مرد شکم 

 مردشکم چادر کنار دوست سیبیلویش نشسته بود. ٔ  گوشه

ولی  زدیمگنده مثل گرگی بود که به مرد سیبیلو لبخند 

در نگاه پری دریایی پاشید دیگر  وقتی نگاهش به یکباره

 حواسش پرت چیز دیگری نشد.

با نا امیدی در گوش  و عتش انداخت.اسماعیل نگاهی به سا

اینجوری که پیش می ره امروز هم به ما »نوری آهسته گفت 

 «نگاه نمی کنه

، انگشتش را کردیمرا گشاد  شیهاچشمنوری در حالی که 

هیس ...اینجوری نگو، ناراحت »گذاشت و گفت  شیهالبروی 

 «میشه

در پری دریای این بار نگاهش را به سمت دختر کوچکی که 

آغوش مادرش نشسته بود در حالی که مادر روسری بر سر 

برگرداند چیزی نگذشته بود که از چشمان مادری که  داشت

روسری بر سر داشت اشک جاری شد. زن هر دو دستش را باز 

برای برآورده شدن دعاها و آرزوهایش به  کردیمکرده و دعاها 
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 وری ولحظه ن این در .کردیمروی صورت دختر مریضش فوت 

 متوجه تغییر حالت در چشمان پری دریایی شدند. اسماعیل

که در  یامعجزه رفتینمکه انتظارش  یالحظهبعد در 

دریایی نگاهش را از  یپر رویاها و قلب نوری بود اتفاق افتاد.

آخرین نفری که روی صندلی نشسته بود گرفت وبعد از مکث 

 کوتاهی به چشمان نوری زل زد.

 
از شدت  اشییباالردیف  یهادندانالی نوری از خوشح

 یهاچشم رنگ خنده بیرون افتاد در حالیکه سرپا ایستاده بود.

 یاناشناختهپری دریایی او را با سرعت به دنیای بزرگ 

 کشانده بود.

تا این لحظه از عمرش هیچ کس به او آنقدر عمیق، شگفت 

نگاه با  انگیز و با احترام به حضور و بودنش نگاه نکرده بود.

داشت. انگاری  مهربان مادرش و نگاه صمیمی اسماعیل تفاوت

به  که مثل گرداب کردیمو طوری نگاه  دیکشیم به درون

وطوری نگاه  دیدیم ایرؤمثل وقتی که  شدیمدرون کشیده 

 .کندیمدارد او را به رویای خودش دعوت  که انگاری کردیم

گویی با هم تاکنون، هیچ یک رنجی  کردیمنگاه  یاگونهبه 

 .انددهینکشنبرده یا زجری 

آبی را تا نصفه کشید،  ٔ  پردهملوان دوباره وارد معرکه شد و 

 نوری و پری دریایی به نگاه کردن عاشقانه به هم ادامه دادند.

کلمه حرف نزد. یک  تا بیرون آمدن از چادر نوری حتی یک

آستینش عرق چشمهایش را خشک کرد.  ٔ  گوشهلحظه با 

که بیرون آمده بودند و هوای تازه را به  یالحظهدرست 

فرومی دادند که، اسماعیل به یاد توپ افتاد  شانیهاهیر

مانده بود. از ملوان اجازه گرفت و  فراموش کرده و داخل چادر

برداشت و بعد به طرف بساط کیک  شانیصندلتوپ را از زیر 

 فتادند.فروشی راه ا

را روی سینی کیک فروشی  شیخردهاپول  ٔ  هیبقنوری 

 گذاشت.

 «میخوریمبدو بریم کیکمونو تو راه »اسماعیل گفت 

و بعد با سر به توپی که دست راستش « نمیشه»نوری گفت 

داد بود و به کیک که در دست چپش بود اشاره کرد. و ادامه 

که با  ییهانیماشتو خیابون با این  به مادرم قول دادم»

 «میریگیمسرعت رد میشن دست همو 

پناه  یاگوشهدر  هاکیکاسماعیل راضی شد تا تموم شدن 

این میان به آویزهای سالن انتظارقایق ها، کسانی  در بگیرند.

که سیگار به مردم می فروختند و کسانی که آتش روشن 

باز شده بود  شانیاشتهانگاه کردند  کرده بودند را از اول تا آخر

با خوردن  با لیسیدن ژل قرمز روی کیک سیب و در نهایت

 مراسم کیک خوردنشان تمام شد. داخل آن یهابیس

 هم دیگر را گرفتند. دست هوا در حال تاریک شدن بود.

را کج  راهشانبه سمت محله  ساحلی که تمام شد ابانیخ

 کردند. اسماعیل و نوری هنوز هم فکرشان درنگاه های پری

 دریایی بود.

 «ما دوستای خوبی هستیم مگه نه نوریر»

آنجا نبود، وقتی اسماعیل  نوری به هم ریخته بود وفکرش

 برای چهارمین بار پرسید به خودش آمد.

 «بله معلومه همینطوره»

فراموش کردیر ما برادران خونی »کرد اسماعیل یادآوری 

 «هستیم

خونی راز بله درسته، برادران »نوری نگاهی کرد وگفت 

 «هاشونو به کسی نمی گن

ینمدر موردش حرفی  "اصالًبله »کرد که  دییتأاسماعیل 

، اینکه تو عاشق پری دریایی شدی رو به کسی نمی گم زنند

 «ناراحت نباش

. آمدیمنوری از اینگونه اعالن دوستی کردن خیلی خوشش 

من باید  سؤالتو به »در همین حین اسماعیل ایستاد و گفت 

 «بدیجواب 

 .کردندیمبا سرعت عبور  هانیماشاز کنارشان 

تند  شیهاپلکو ازنگرانی « باشه قول می دم»نوری گفت 

 تند به هم خورد.

پری دریایی وقتی بهت نگاه کرد یه آرزویی کردی مگه »

 «نهر

چشم در چشم شدن پری دریایی و ذوب شدن در  ٔ  صحنه

 اشییباال یهادنداننگاه هم، جلو چشم نوری آمد. باز ردیف 

بیرون افتاد. شروع به خندیدن به خودش کرد. نوری برای 

چهارمین بار توپ را از زیر بغلش زمین انداخت و بعد از چند 

 بار ضربه زدن دوباره توپ را زیر بغلش زد.

 «بله آرزو کردم»نفس نفس زنان گفت 

چه آرزویی کردیر خیلی دلم می خواد » دیپرساسماعیل 

 «بدونم

آرزو کردم به »وری لبخند زنان به راهش ادامه داد و گفت ن

 «کسی که دوست داره برسه

یعنی آرزو کردی به تو  "واقعاً »اسماعیل با تعجب گفت 

 «برسهر

  نه، مگه درد عشق نمی کشهر»نوری با لحنی جدی گفت 

اون هر کسی هست هر چه زودتر همدیگه رو ببینندو  عشق

 «بیشتر از این زجر نکشه
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حتی  رسیدن به محله تا دیگری نپرسید. سؤالاعیل اسم

 قدم زدند. با هم حرف نزده و دست در دست هم یاکلمه

اسماعیل توپ را از  روشن بود. شیهاچراغمغازه عارف بقال 

پشت سرش  کردیمدست نوری قاپ زد و در حالی که فرار 

 نگه داشت.

برای خودت هیچ آرزویی نکردیر دروغ  "واقعاًپسرجان »

 «می گی

را به عنوان  اشاشارهبعد از گفتن آخرین جمله انگشت 

 تهدید تکان داد.

گفت  دادیمنوری در حالی که سرش را به دو طرف تکان 

یمنباید دروغ گفت وگرنه آدمها بد جوری کتکت  نه، نه»

 «زنند

حرفش را هنوز تمام کرده و نکرده بود که یک سیلی به 

 خودش زد.

توپ را شوت کرد و هر دو با هم به اسماعیل قهقهه زنان 

 ■ دنبال توپ دویدند.
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 «گرگ و میش غروب»داستان ترجمه 
 «وفا کشاورز» ؛ مترجم«هکتور هیو مونرو ساکی»نویسنده  
 

نورمن گورتسبی روی نیمکت پارک نشست، پشتش نواری 

کاشته شده در چمنزار و محصور در ردیفی از  یهابوتهاز 

از خیابان  یاگسترده ٔ  پهنهپارک بود و روبرویش  یهانرده

هایدپارک با آن سرو صدای ترافیکش،  ٔ  گوشهکالسکه رو. 

درست سمت راستش قرار داشت. ساعت حدود شش و نیم 

را  اشینیسنگعصر یکی از روزهای اوایل مارس بود. غروب، 

روی فضا پهن کرده بود و نور کم سوی مهتاب و چراغهای 

و پیاده رو  هاجاده. کردیممتعدد خیابان از تاریکی غروب، کم 

-ا همچنان عابرینی شبح وار، آهسته در سایهخالی شده بود ام

روی  نشستندیمو وقتی  خوردندیمروشن غروب تکان 

و سخت بود  شدندیمصندلی یا نیمکتی، تبدیل به یک نقطه 

دلگیری که زیرش نشسته بودند، تشخیص  ٔ  هیساکه آنها را از 

 داد.

کرد و با حال و هوایی این صحنه، گرتسبی را خوشحال می

لحظه داشت، هماهنگ بود. هوای گرگ و میش  که در آن

ها بود. مردان و زنانی که غروب از نگاه او، زمان شکست خورده

از دست رفته و  یهاشانسکه  هاآنجنگیده و باخته بودند، 

کاوشگر  یهانگاهاز  شدیمرا تا آنجا که  شانمردهامیدهای 

، در این هوای گرگ و میش کردندیمکنجکاو پنهان  یهاآدم

های نخ نما و تا شاید کسی لباس آمدندیمغروب بیرون 

را نبیند یا حداقل  نشانیغمگهای خمیده و چشمهای شانه

 آنها را به جا نیاورد.

پادشاه شکست خورده، ناگزیر باید نگاههای بیگانه را تحمل 

 .فشاردیمقلب را  هانگاهو چقدر این  کند،

را که به  ییهابهیغر یهانگاهاین سرگردانان غروب، آگاهانه 

و به همین سبب هم  کردندینمآنها چشم دوخته بودند، جلب 

و در این گرگ و  آمدندیمبود که اینگونه خفاش گون بیرون 

که برای لذت آنها  بردندیممیش، محزون از فضایی لذت 

خالی  اشیقعواساخته نشده بود و تنها حاال که از ساکنان 

 .رفتیپذیمرا در خود  هاآنشده بود، 

های قلمروی نور ،هانیپرچو  هابوتهآنسوی این پناهگاِه 

فروغی که از  ترافیک بود.سرسام آور  یدرخشان و سر و صدا

، اینجا را پراکندیمو شفق را  دیدرخشیم هاپنجرهردیف 

تبدیل کرده بود به محلی برای رفت و آمد کسانی که در گیرو 

دار مشکالت، هنوز شکست را به اجبار نپذیرفته بودند. تصاویر، 

 اینگونه در ذهن گورتسبی که روی نیمکت پیاده روی نیمه 

 

و آن لحظه  شدیممتروک نشسته بود، تداعی 

تصور  هاخوردهدوست داشت خودش را هم در گروه شکست 

 توانستیمحتی  خواستیمکند. مشکل مالی نداشت و اگر 

در خیابانهای نورانی و پر سروصدای آن طرف پرچین، قدم 

بزند و برای خودش راهی میان آن گروه مرفه یا حداقل آنهایی 

، باز کند، اما آن لحظه که به کردندیمکه برای رفاه تالش 

و از این بابت دلخور بود  یکی از هدفهای کوچکش، نرسیده بود

، کردیمسرگردان تصور  یهاهیساو خودش را یکی از آن 

دوست داشت آنها را با نگاهش در امتداد تاریک بین ردیف 

را قضاوت  هاآنچراغهای برق، دنبال کند و با لذتی بدبینانه، 

 کند.

2 

کنارش روی نیمکت، پیرمرد محترمی نشسته بود که کمی 

 ٔ  نشانهو شاید این اعتراضش تنها  دیرسیممعترض به نظر 

و امید  کشدیمعزت نفس آدم باشد وقتی که دست از مبارزه 

گفت لباسهایش  شدینمبه پیروزی بر کسی یا چیزی را ندارد. 

زیر آن نور نصفه و نیمه اینطور به نظر  ژنده است، دست کم

آن لباسها را در  ٔ  پوشنده شدینم، اما همینطور هم دیرسینم

حال خرید یک بسته شکالت دو شیلینگی یا یک دسته گل 

میخک نه پنسی تصور کرد. گویی هنگام شادی، به آن گروه 

 دیرقصینمتعلق داشت که کسی به سازش  یادرماندهارکستر 

و هنگام غم از آن دسته از سوگوارانی بود که هیچکس با نوای 

ت تا برود، گورتسبی . همین که برخاسستیگرینمغمگینش 

که  گرددیمبر  یاخانهپیرمرد دارد به سوی  احتماالًفکر کرد 

و برایش ارزشی قائل نیستند،  کنندیماعضای آن سرزنشش 

غمزده ای که  یااجاره ٔ  خانهبه طرف  رفتیمشاید هم 

در پرداخت صورتحساب هفتگی، تنها دلیل توجه  اشییتوانا

آرام از گورتسبی دور شد و در مردم به او بود. تن پیرمرد، 

محو شد، و جایش را بالفاصله روی نیمکت به مرد  هاهیسا

افسرده  یاچهرهجوانی داد که ظاهرش بد نبود اما مثل قبلی، 

داشت. انگار که بخواهد بر این نکته تاکید کند که دنیا با او بد 

، ناراحت، کردیمرفتار کرده، وقتی هیکلش را روی نیمکت ولو 

 بلندی سر داد.آه 

یمگورتسبی که احساس کرد مرد جوان با این کارش 

جلب توجه کند، فکر کرد باید چیزی بگوید و پرسید:  خواسته

 ".دیرسینمانگار زیاد سر حال به نظر "

 جوان طوری برگشت و خودمانی به او نگاه کرد که
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 گورتسبی یک لحظه، فکر کرد باید احتیاط کند. 

 "را کردم. امیزندگکار  نیتراحمقانهاگر شما هم توی این وضعیتی که من هستم، گیرافتاده بودی، سرحال نبودی. من "جوان گفت: 

 "خب"گورتسبی با بی عالقگی گفت: 

برم هتل پاتاگنون در میدان برکشایر؛ وقتی رسیدم آنجا دیدم چند هفته پیش  خواستمیمامروز عصر  "مرد جوان ادامه داد: 

راننده، یک هتل دیگر را که کمی باالتر بود، بهم معرفی کرد. یک نامه  ".اندساختهساختمان را خراب کردند و به جایش سالن سینما 

ون بخرم چون یادم رفته بود با خودم صابون بیارم و از نوشتم و آدرسم را براشون پست کردم. بعدش رفتم یک صاب امخانوادهبرای 

را تماشا کردم. اما همینکه آمدم  هامغازه. بعد، یک کم آن اطراف گشت زدم و یک نوشیدنی خوردم و دیآیمهتل هم بدم  یهاصابون

داشت. این وضع برای کسی که هیچ تا به سمت هتل برگردم، متوجه شدم که نه اسم هتل یادم مانده و نه خیابانی که هتل آنجا قرار 

نامه بنویسم و آدرس را از آنها بپرسم، اما تا فردا  امخانوادهبرای  توانمیمدوست و آشنایی توی لندن ندارد، خیلی سخت است! البته 

نوشیدنی خریدم و  . تا آن موقع هم پولی ندارم، فقط یک شیلینگ با خودم آورده بودم که با آن صابون ورسدینمبه دستشان  امنامه

 ■ "االن دو پنی بیشتر توی جیبم نیست و همینطور سرگردانم و شب هم جایی را برای ماندن ندارم.

 ادامه دارد...  
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 فصل دوم «دختری در الوود» ریاجین داستان ترجمه  
 «زادمریم نوری»؛ مترجم «جین ایر»نویسنده  
 

 اولین تصورات من از مدرسه

خانم رید برنامه رفتن مرا روز نوزدهم ژانویه در نظر گرفته 

بود. آنروز من خیلی زود بیدار شده و جلو جلو لباسم را 

پوشیده بودم، و بعد بیسی هم آمد که کمک کند آماده شوم. 

 "ریروینمبرای خداحافظی از خانم رید  "بیسی پرسید

شوم  نه، او به من گفته بود که حق ندارم مزاحمش "گفتم:

و آرامشش را برهم زنم، من حرفی ندارم که به او بگویم، او 

 "براستی از من متنفر است.

 "اوه، خانم جین، این چه حرفیست، اینطور نگویید... "

 "خدا حافظ گیتس هد! "

من وحشیانه به بیرون پرتاب شده بودم، از درب جلو بیرون 

ید، چهار رفتیم تا در جاده منتظر کالسکه بمانیم. کالسکه رس

، و پر از مسافر بود. راننده ساک مرا دیکشیماسب کالسکه را 

گرفت و فریاد کشید عجله کن سوار شو. من به گردن بیسی 

آویزان شده بودم و او مرا برای آخرین بار می بو سید. بیسی 

به راننده با تاکید گفت به من اطمینان بده که از او مراقبت 

اه زیادی برای یک دختر بچه ! پنجاه مایل مسافت ریکنیم

از او  دهمیممطمئن باش، قول  "راننده گفت "تنهاست.

کردن  ترک درب بسته شد و کلسکه راه افتاد. "مراقبت کنم.

یکودککه تمام دوران  یاخانهگیتس هد حس سنگینی بود، 

من از این که دیگر بیسی را  نیهمچن در آنجا گذشت. ام

و  رفتمیمنمینینم غمگین بودم. از انجایی که به جایی جدید 

از یکطرف نگرانی داشتم و  کردمیمبا مردمانی جدید مالقات 

از طرفی دیگر هیجان زده بودم. چیز زیادی از سفر یه یاد 

ندارم، فقط میدانم که بنظرم راه زیادی بود، ما برای ناهار و 

سبها متوقف شدیم، و سپس بعد از ظهر بود که تعویض ا

، من برای میکنیممتوجه شدم ما در حومه شهر داریم حرکت 

که بیدار شدم دیدم که  یوقت مدت کوتاهی خوابم برد،

کالسکه متوقف شد، در باز شد و یک خدمتکار وارد کالسکه 

 "به نام جین ایر هستر یابچهآیا اینجا دختر  "شد و گفت:

و کمکم کرد که با ساکم از کالسکه پیاده شوم.  "هبل"گفتم 

در اثر راه طوالنی خسته و کوفته شده بودم. بدنبال خدمتکار 

رفتم تا به یک ساختمان بزرگ رسیدیم. آنجا در اتاق نشیمن 

او مرا تنها گذاشت وبعد زنی قد بلند با چشم و مویی سیاه 

دم که او آمد. من حدس ز یادهیپررنگ و پیشانی بلند و رنگ 

مرا به  او ."الوود "باشد، سرپرست مدرسه "تمپل "باید خانم

 دقت برانداز کرد.

 

تو برای تنها به اینجا فرستاده شدن خیلی جوان هستی،  "

را  سؤالدر حالی که این  "خسته بنظر میای، اینطور نیستر 

 گذاشت. امشانهدستش را با محبت روی  دیپرسیم

 "خانم امخستهکمی "جواب دادم:

 "چیهر اسمت چند سالته،"

 "سالمه 10من جین ایر هستم خانم و "

گفت:  کردیممن را لمس  ٔ  چانهدر حالی که با انگشتش 

خوب این مدرسه  یهابچهبسیار خوب، من امیدوارم که تو از "

 ."باشی.

من با راهنمایی خانم معلمی به نام خانم میلر به راه افتادم، 

بزرگ که به کالس  یامدرسهز از طریق راهرویی ساکت ا

تا  9. آنجا حدود هشتاد دختر از شدیمختم  یادهیکشدرس 

یمپشت نیمکتها نشته بودند و تکالیف مدرسه انجام  ساله 20

، من هم روی نیمکتی کنار درب نشستم. خانم میلر امر دادند

 یهاینیسکرد که کتابهای درسی را جمع کنند بیرون ببرند و 

ند. چهار نفر دختر قد بلند کتابها را جمع کردند، شام را بیاور

روی دستشان  هاینیسسپس به بیرون از کالس رفتند و با 

یمبرگشتند، هر چند بچه باید از یک لیوان مشترک آب 

باید هرنفر یک تیکه کوچیک بیسکوییت  و .دندینوش

رفتیم، به سمت  هاپلهبرمیداشت. بعد ما با سکوت به باالی 

خوابگاه بلند و شلوغ پلوغ، آنجا هر دو بچه باید روی یک 

تختم با خانم میلر مشترک بود، و  من ،دندیخوابیمتختخواب 

به خواب عمیق احتیاج داشتم. صبح  فوراًبسیار خسته بودم و 

روز بعد صدای زنگ من را از خواب بیدار کرد، با وجود اینکه 

. من باید به سرعت در یک اتاق سرد زدیمهوا هنوز به تاریکی 

 ،شستمیمو دست صورت  کردمیملباس عوض 

آنجا برای هر شش دختر فقط یک دستشویی وجود داشت.  

 هاپلهوقتی که دوبار صدای زنگ درآمد. مه همه به پایین 

 رفتیم، دو به دو و با آرامی و سکوت به یک کالس سرد و نمور

وقتی زنگ بار سوم صدا کرد برای دعا کردن وارد شدیم، و 

، دخترها بصورت میشدیمباید برای شروع کالس درس آماده 

چهارنفره پشت میزها نشستند، و معلم به کالس آمد  یهاگروه

تا درس دینی را شروع کند، من در ته کالس جای داده شده 

بودم. یادم است که چقدر خوشحال شدم وقتی که زمان 

غذیه خیلی بدی داشتم و بسیار صبحانه رسید! من روز قبل ت

گرسنه و بی حال بودم، اما تنها غذایی که برای ما سرو شد 

. آن غذا آنقدر دادیمکمی فرنی بود که طعم سوختگی 
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آنرا بخوریم، و با  میتوانستینمکه ما  مشمئزکننده بود

شکمهای خالی از غذاخوری بیرون رفتیم. بعد از صبحانه 

ید، زمان کوتاه آزادی که میتوانسیم لحظاتی شاد از روز فرا رس

بازی کنیم و باهم حرف بزنیم. مکالمات تلخی درمورد کیفیت 

 درس بد صبحانه که غیرقابل خوردن بود بینمان ردو بدل شد.

به پایان رسید. در  12شروع شد و ساعت  9دوباره سر ساعت 

این زمان خانم تمپل ایستاد و برای کل مدسه سخنرانی کرد. 

داشتید که نتوانستید  یاصبحانها امروز صبح شما دختره "

من نهاری  نیبنابرا باید االن گرسنه باشید، شما آنرا بخورید،

معلمین  "متشکل از نان و پنیر برای شما سفارش دادم،

 .کردندیممتعجب به او نگاه 

 شخصاً نگران نباشید من  "خانم تمپل رو به معلمین گفت: 

ما همه هیجانزده به سمت باغ "مسئولیتش را به عهده گرفتم

 کردینمرفتیم برای صرف ناهارمان. هیچ کس به من توجهی 

، من هم اهمیتی ندادم، من تنها دادینمو من را خطاب قرار 

را که درحال  تریقوبیرون زمین بازی ایستاده بودم و دختران 

که سرمای هوا را  کردمیم، سعی کردمیمبازی بودند تماشا 

رید  خانوادهفراموش کنم وبه زندگیم فکر کنم. گیتس هد و 

دیگر خیلی از من دور بودند. من هنوز به زندگی مدرسه عادت 

که در  نطوریهم در انتظارم است، یاندهیآنداشتم.. واینکه چه 

فکر بودم، دختری کتاب بدست را کنارم دیدم. من اعتماد 

که با او حرف بزنم، درحالیکه منم بنفس کافی را پیدا کردم 

 خواندن کتاب را دوست داشتم.

 "آیا کتابت جذب کننده ستر در چه موردیهر"

 من خوبه،"بعد از مکثی کوتاه به من نگاهی انداخت و گفت:

من به سرعت "دوسش دارم. بیا اینجا یه نگاهی بهش بنداز

ورقش زدم اما فهمیدنش سخت بود برام، بعد کتاب رو پس 

 م.داد

 "رهیآاین مدرسه در چه سطح و درجه  "پرسیدم:

الوود هست. اینجا یک مدرسه  ٔ  مدرسهاینجا اسمش "

 زنمیمیتیم هستیم. من حدس  یهابچههمه  ما خیریه است،

دختران اینجا  ٔ  همهنیستر  نطوریا خانواده تو مرده باشند،

 ".انددادهیک یا هردوی والدین خود را ازدست 

ینمآیا این مدرسه رایگانهر یعنی ما چیزی  "پرسیدم:

 "رمیپرداز

، به ازای پردازندیم، یعنی اقوام ما میپردازیم"جواب داد: 

، ولی این کافی نیست و باقی هزینه هارو فرانک 15هرسال 

برخی ثروتمندان خیر لندن بپردازند. بهمین خاطر اسم اینجا 

 "مدرسه خیریه است.

 "آقای بروکل هورث کیستر"بود که:بعدیم این  سؤال

یک  او مادر او این قسمت از مدرسه را ساخته است."

مهندس است و به موضوعات مالی نظارت دارد. او در یک 

 ".کندیمامارت بزرگ کنار مدرسه زندگی 

من در طول کالس درس بعد از ظهر دیگر آن دختر را 

که او تنها ندیدم تا زمانی که توجهم به او جلب شد وقتی بود 

تصوری نداشتم که او چه کار  من در وسط کالس ایستاده بود.

اشتباهی انجام داده که به این شکل تنبیه شده. ولی او 

. او از ذهنها پاک شده بود و دیرسینمپشیمان و ناراحت بنظر 

 .کندینمکسی به او توجه  دیرسیمبنظر 

د، خیلی اگر چنین اتفاقی برای من افتاده بو" کردمیمفکر 

بعد از درس به ما یک فنجان کوچک قهوه  "شدمیمنا امید 

دادند. بعد نیم ساعت زنگ  یاقهوهبه همراه یک تیکه نان 

بعد از صرف بیسکوییت و  تاًینهاانجام تکالیف.  تفریح و سپس

نوشیدن آب و انجام دعا به رختخواب رفتیم. این داستان 

 ■ .اولین روز حضور من در مدرسه الوود بود
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 «مرگ مرد استخدام شده» نمایشنامه ترجمه 
 «ماکان نظامیوند چگینی» ؛ مترجم«رابرت فراست»نویسنده  

 
. نگردیممری نشسته و متفکرانه در ماه  غروب آفتاب, در ایوان.

به سرعت برمی خیزد. ورن وارد  شنودیموقتی صدای پله هارا 

 , با وسایلی در دستانش.شودیم

 مری: ورن!

 ورن: چی شدهر

 ( هیییسسس!کندیممری: )به در پشت سرش نگاه 

 ورن: میگم چی شدهر

 مری: اون برگشته.

 ورن: کیر

 مری: سیالس.

 ورن: سیالسر

 مری: آره.

 ورن: اون برگشتهر

 مری: آره.

 ورن: اشغال.

 مری: زشته.

 ورن: من تا حاال کی با اون نامهربون بودمر

. گذاردیمو ان را در ایوان  ردیگیم)او وسایل را از دست ورن 

 می نشاند. هاپلهسپس او را در کنار خود روی 

 مری: متوجه ام. ولی خب....

 ورن: من نمیخوام اون برگرده. دفعه آخرم اینو بهش گفتم،

 نگفتمر

 مری: آره گفتی.

 ورن: وقتی اون دفعه رفت، گفتم که دیگه تمومه.

 مری: می دونم ولی...

مون می اصن به چه درد آخه ورن: نمی دونم تحملش کنم.....

 خوره. تو سن و سال اون...

 مری: بجز ما کی بهش پناه میدهر

ورن: این مشکل ما نیست. به کمک اون هیچ وقت هیچ 

اعتمادی نیست. هر موقع که خیلی به کمکش نیاز دارم, اون گم 

 و گور میشه.

 مری: اون دلش می خواد یه پولی گیرش بیاد.

 رواقعاًورن: اوو, 

قدر که بتونه باهاش توتون بخره. که  مری: یه دستمزد کم. اون

یمورن آهی ) مجبور نشه گدایی کنه و زیر منت این و اون بره.

یم. مری دستش را روی شانه او اندازدیمو سرش را پایین  کشد

 . الزم نیست زیاد باشد.(گذارد

ورن: خیلی خب. ولی من نمیتونم قول بدم که یه حقوق ثابت 

 بدم بهش.

 نم همچین توقعی داشته باشه.مری: فکر نکنم او

ورن: من به این کاری ندارم که داره خودش رو درست می کنه 

وقتی  بندمیمداره این کار رو میکنه. باهات شرط  واقعاًاگر 

درست مثل کسی میشه که می خواد یکی  کارش رو شروع کنه

و پول تو جیبیش رو بگیره. بعد هر زمستان بر می  رو گول بزنه

 باره. نیآخرگرده. من کاری ندارم، ولی دارم بهت میگم این 

 .شنوه می رو صدات. نزن حرف مری: هیییسسس، بلند

 ورن: می خوام که بشنوه. دیر یا زود باید بشنوه.

 مری: االن نه. خیلی داغون شده.

 ورن: کجاستر

 مری: کنار اجاق خوابیده.

 ورن: کنار اجاقر

ماری: جلویِ درِ انبار کز کرده بود. ترسوند منو. اونطوری لبخند 

نزن، اونجا نشناختمش. منتظرِ اومدنش نبودم. وایسا خودت می 

 بینبش.

 وارِن: گفتی تا حاال کجا بودهر

ماری: چیزی نگفت، خودم کشوندمش تا خونه، بهش چای 

سعی کردم از دادم، خواستم کاری کنم یه سیگار بکشه. 

 سفرهاش حرف بزنه، اما هیچی نگفت، فقط سر تکون داد.

 مست بوده. حتماًوارِن: 

 کرد دیدمش. ایندفعه فرق داشت.ماری: وقتی مست می

 وارِن: هیچی هم نگفتر

 ماری: نه خیلی.

 وارِن: خیلی نهر

 گفت.ماری: به زور شاید یه کلمه می

ونار )مکث( ماری، وارن: یه چیزایی هست که بهم نمیگی. چین ا

 راستشو بگو. نگفت که میخواد برام زمین شخم بزنهر

 ماری: وارِررن!

 خوام بدونم.وارِن: گفت یا نگفتر فقط می

خوای بهش بگیر خندد( چی میماری: چرا گفت. )وارِن می

تر سرش خالی کنی تا خوایِ دقِ دلی تو یکم مالیممطمئنم نمی

 بشه.حرمتی که برایِ خودش قائله حفظ 

وارِن: فقط با خودم گفتم شاید ایندفعه کارهایِ جدیدی داشته 

 باشه که انجام بده.

 ٔ  چراگاهخواستی بدونی، قصد داره  واقعاً آگهماری: فقط گفت، 

 باالیی رو تمیز کنه.
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 یکی رو هم قبالً شنیده بودم.وارِن: این

چیرو قاطی تونستی بشنوی چطور همهماری: وارِن، کاش می

گفت. من جا خوردم. دو سه بار وایستادم ببینم شاید پاتی می

هارولد ویلسون حرف  ٔ  دربارهزنه. کلی داره تو خواب حرف می

زد. هارولد رو یادت هستر اون پسره که چهار سال پیش 

 کردرخشک می هاروعلفگذاشته بودی واست 

 البته که یادمه. وارِن:

جایی تو یه آموزشگاه ماری: درسش رو تموم کرده، و االن یه

 درس میده.

 وارِن: ماشاال بهش.

 ماری: سیالس میگه تومجبور میشی قبول کنی برگرده.

 کنه.وارِن: فکرکنم سیالس حاال دیگه داره ریاست می

. تونن داشته باشنگه اونا دوتا یه کارِ تیمیِ خوب میوارِن: می

کنن! اما طوری که اون چیزهارو با میگه این زمین رو صافش می

 گیج شده. اومدیمگفت به نظر هم قاطی پاتی می

 شه.وارِن: یکم استراحت کنه خوب می

 اومد.ماری: به گمونم از ویلسونِ جَوون خوشش می

ژانوبه و زیر آفتاب  ٔ  ماهاونا چطور تو  یفهمینموارِن: تا نبینی 

 دیچیم، سیالس رو گاری بود و بار رو کردنیمداغ با هم بازی 

 کرد.رو هم، هارولد هم بسته هارو واسش پرت می

 کنن.سیالس رو اذیت می ایرؤماری: خب، اون روزها مثلِ یه 

 وارِن: خیلی عجیبه که بعضی چیزها چطور دوام میارن.

هارولد ناراحتش کرده. با از ماری: پشتگرمیِ پسرِ دانشگاهیِ 

هایی که که آیا تو بحث نهیآاینکه چند سال گذشته، هنوز دنبالِ 

 داشته خوب جواب داده یا نه.

دونم چه حسیه وقتی خیلی دیر کنم. من میوارنِ: درکش می

گفتیش. همیشه تو فهمی چه چیزی خوب بوده رو باید میمی

 افته.جروبحث با تو واسم اتفاق می

 : بیشتر از این حرفاست.ماری

 وارِن: منظورت چبهر

این حرفِ هارولد چیه که التین  ٔ  دربارهماری: ازم پرسید نظرم 

زیادی به این زبون  ٔ  عالقهرو هم مثلِ ویولون یاد گرفته چون 

 داشته.

 وارِن: حداقلِ دلیلِ خوبی بوده.

 ٔ  شاخهماری: گفت نمی تونه پسره رو به این باور برسونه که با 

درختِ فندق می تونسته آب پیدا کنه. گفت براش ثابت شده 

یه شانسِ  آگهکنه مدرسه تا حاال چقدر براش خوب بوده. فکر می

بیشتر داشته باشه می تونه بهش یاد بده چطور می شه یه بارِ 

 علف رو درست کرد.

دونم اینْ یکی از دست آوردهایِ سیالسه. هر چنکگی وارِن: می

هایِ بعد کنه، بعد برایِ دفعهش دسته بندی میرو تو قسمِت خود

تر پیدا کنه که بتونه راحتگذاری میزنه و شمارهبرچسب می

بار بیرونشون بیاره. سیالس این کار رو خوب  ٔ  هیتخلکنه و تو 

ها بیرون هایِ بزرگِ پرندهها رو مثلِ لونهانجام میده. دسته

دی که رو بار وایسه دیکردن هیچوقت نمیآره. اما موقعِ حملمی

 و خودش زحمت حمل رو بده.

اش یاد بده، بتونه همچین چیزی رو به آگهکنه ماری: فکر می

میگه خیلی بدش –احتماالً به یه نفر تو این دنیا خوبی کرده 

مردم  ٔ  هیبقبینه پسره پُر شده از کتاب. برایِ میاد از این که می

اش کنه هیچی نداره که با غرور بهنگرانه، اما به عقب که نگاه می

 نگاه کنه.

 وارِن: تو آینده هم چیزی نداره که بشه با امید بهش نگاه کنه.

موقع، و حاال و کالً بدونِ کالً همینطوره. اون ماری: زندگیش

هیچ تغییری )سکوت. ماری به ماه خیره شده(. وارِن، فکر کنم... 

ر کنم اومده خونه که تموم کنه. الزم نیست نگران باشی، فک

 کنه.ایندفعه ترکت نمی

 وارِن: )با ریشخندِ مالیمی( خونهر

 ماری: آره، به جز خونه چیزی شنیدیر

 وارِن: به گمونم بستگی داره منظورت از خونه چی باشه.

دارد، یک تکه چوبِ شود، یکی دو قدم هم بر می)وارِن خم می

شکاند و گردد. چوب را در دستش میدارد و برمیبرمیکوچک 

 کند.(ها را به یک طرف پرت میشکسته

ورن: سیالس دلیل بهتری داره که پیش برادرش نرفته اومده 

مایل باالتر. بهت قول میدم امروز میره بهش سر  13پیش ما. 

 میزنه. چرا اونجا نرفت. برادرش که هم پولداره هم مدیر بانکه.

 هیچ وقت اونجوری بهمون نگفت.مری: 

 ورن: ما خودمون به اندازه کافی در موردش می دونیم.

ما نتونستیم من باهاش  آگهمری: برادرش باید نگهش داره. 

 .کنمیمصحبت 

 ورن: اره اون وظیفشه نگهش داره.

مری: شاید خودشم مشتاق باشه... ولی پیش اون فقط ظاهرش 

راحتی و اسایش  آگهبهتره. ولی وای به حالش میشه. به نظرت 

 سرش بیاد. بالهابرادرش براش مهم بود میذاشت این 

 ورن: نمیدونم چی بینشونه.

مری: منم نمیتونم بهت بگم. سیالس چیزیه که هست. نه کار 

به اندازه بقیه خوب باشه. نمیتونه برا خیلی بدی کرده نه میتونه 

 خوشحالی برادرش به خودش سختی بده. اون قدر غرور داره.

ورن: اره راست میگی. همش همینه که گفتی. سی تا حاال به 

 ■ کسی بدی نکرده.
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 «چشم بسته»داستان ترجمه  
 «صفا موالیی» ؛ مترجم«اتگار کرت»نویسنده  
 

که دائم در حال خیالبافی است. آنقدر  شناسمیممردی را 

. یک روز که توی رودیمکه در خیابان با چشم بسته راه 

 کردمیمماشینش نشسته بودم و از پنجره بیرون را نگاه 

یکباره متوجه شدم دو دستش را روی فرمان گذاشته و 

می گویم، چشم بسته در یک  واقعاًرا بسته.  شیهاچشم

هاگای، دست بردار. ». گفتم: کردیمخیابان اصلی رانندگی 

او همچنان به رانندگی ادامه  یول« چشماتو باز کن هاگای!

 "میدونی االن کجامر "عین خیالش نبود. پرسید:  اصالًداد. 

 «به اعصابم. یزنیمچشماتو باز کن. داری گند »

 ٔ  خانه مثالً، که کردیممردم خیالبافی  یهاخانهدر مورد 

. شغل که چیز شغلشانحتی  و ،هانیماشاو هستند. در مورد 

، تصور کردیممهمی نیست. در مورد زن خودش هم خیالبافی 

که  ییهابچهدیگر مال او هستند. همینطور  یهازن کردیم

یمکه تلویزیون نشان  هاآن، یا دیدیمتوی خیابان یا پارک 

به این کار  هاساعت. دیدیمخودش  ٔ  بچهرا هم  هاآن. داد

عمر توی دنیای  ٔ  همهو اگر به خودش بود  دادیمادامه 

هاگای از هپروت بیا بیرون. چرا »گفتم:  .ماندیمخودش 

ر زندگیت حرف نداره. بچه هات فوق ینیبینمزندگی خودتو 

 «العاده ن. بابا اون چشماتو باز کن.

فرو رفته بود جواب داد:  شیآهمانطور که توی مبل کیسه 

می دونی من االن با  اصالًن. حواسمو پرت نک حرف نزن.»

کیمر یوتام راتسابی، رفیق دوران سربازیم. االن سوار جیپ 

اونیم و این ور اون ور می ریم. من و یوتی و اویاتار مندلسن 

بابا تشنمه، میشه از اون آبجوها 'کوچولو. شیطون کوچولو میگه

نمیشه »فکرشو بکن هنوز هفت سالشم نیست. میگم  'بخورمر 

منظورم زن « اِوی، می دونی که مامانت خوشش نمیاد.

سابقمه، رونا دیدیا. با هم تو یه دبیرستان بودیم. از خوشکلی با 

 شدینم، اما گنِد دماغ بود. با یه من عسلم زدینممو  هامدل

 «خوردش.

توئه، نه دیدیا زنت. تو از کسی  ٔ  بچههاگای، نه اون بچه »

 «و به راهه. چشماتو باز کن.جدا نشدی پسر، زندگیت ر

 بدهکار نیست. هاحرفاما او که گوشش به این 

من از همین  اصالًخیلی خوشگله، اما خیلیم سرسخته. »

 «سرسختیش خوشم میاد.

 

 

 

 هست چه می گویم. حواسم« اون زن تو نبوده»

مجبور بودیم جدا بشیم. من از بودن با اون »داد ادامه 

 «با خودش متنفر بود. متنفر بودم. اونم از بودن

 اتفاقاً هاگای، اسم زن تو کارنیه. بله، »گفتم با التماس 

سرسخت نیست. با تو سرسخت  اصالًخوشکلم هست. اما 

زن او اخالق مالیمی داشت. مثل پرنده دل نازک بود. « نیست.

با هم بودیم.  شدیم. نُه ماهی سوختیمدلش برای هر کسی 

، من هم ساعت هشت و فتریمسحر سر کارش  ٔ  کلههاگای 

را به  هابچهاو را ببینم. درست بعد از اینکه  آمدمیمنیم 

 .بردیممدرسه 

من و رونا تو دبیرستان همدیگه رو دیده بودیم. اولین بار »

. اونم همینطور. بعد از طالق با خیلیا شدمیمبود با کسی آشنا 

دور بودم اما هیشکی حتی شبیه اون نبود. می دونی، هنوز از 

یه روز بفهمم با  آگه، به نظر میاد هنوز تنهاست. نمشیبیم

. حتی با اینکه از هم طالق گرفتیم و همه شمیمکسیه داغون 

، محاله بتونم تحمل کنم. هیچ شمیمچی تموم شده. داغون 

یمعمرم  ٔ  همهزنی برام اهمیت نداره. اون تنها زنیه که 

 «.خواستم

نیست. شماها هنوز زن  امیکسهاگای، اسمش کارنیه. با »

 «و شوهرید.

و  کندیمخشکش را تر  یهالب« رونا هم با کسی نیست.»

 .«کشتمیمبا کسی بود خودمو  آگههیچکس، »دهد یمادامه 

، ساک خریدی توی دستش شودیمکارنی وارد آپارتمان 

. از وقتی با هم ارتباط پیدا کندیمدارد. سرسری سالمی 

را با من  اشفاصلهدر حضور دیگران  کندیمکردیم سعی 

وقتی  داندیم. کندینمحفظ کند. به هاگای حتی سالم هم 

 بسته است حرف زدن با او فایده ندارد. شیهاچشم

خونه م درست وسط تل آویوه. یه درخت شاتوتم دم »

پنجرشه. اما کوچیکه، زیادی کوچیکه. من یه اتاق دیگه می 

 ٔ  کاناپهمجبورم  پیش من هستن هابچهکه  هاهفتهخوام. آخر 

تا تابستون یه راهی پیدا  آگهتوی سالن رو باز کنم. دردسریه. 

 ■ «از اونجا برم. شمیمنکنم مجبور 
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 «دوست بیکار» ترجمهداستان 
 «لعیا متین پارسا» ؛ مترجم«کیت شوپن»نویسنده  

 

. امخسته. در پایان تمامی این سالها، بسیار امخستهمن 

زبانهای زنده و آنها که  ٔ  دربارهسالهاست که در بین کتابها 

. صبح بسیار زود در هوای تازه امکردهمطالعه  مینامیممرده 

و  دیدرخشیم، در طول روز وقتی که خورشید امخواندهکتاب 

 امکردهرا روشن  امینفت، چراغ آمدیمدر  هاستارهشبها وقتی 

است و نیاز به  . حاال دیگر ذهنم خستهامخواندهو کتاب 

 استراحت دارم.

او مرد . نمینشیمجلوی در کنار دوستم پل  ٔ  پلهروی 

یمبیکاری است که دست به سینه نشسته. وقتی سرزنشش 

. در کندیمو مرا با حرکتی دعوت به آرامش  خنددیم کنم

حال گوش دادن به آوای مرغ باسترک است که از اطراف محو 

 دیگویممن  به .شودیمو ناپیدای درخت سیب آنسوتر شنیده 

. او کندیمو با نوایش شکایت  خواندیمکه باسترک آواز شکوه 

درختان با  ٔ  شکوفهکه بهار پیش هنگام  خواهدیمجفتش را 

ینمهم بودند و با یکدیگر النه ساختند. او جفت دیگری 

و صدایش می زند تا  خواندیم. او آنقدر برای جفتش خواهد

به  خواندیمآواز دلنشین او که آرام از میان دشت و جنگل 

 عجیبی است. او از روی بیکاری به ابر  پل مرد گوشش برسد.

 

 

 

 

 

 

 

 ٔ  لبهخیره شد که با تنبلی در طول  یاکردهسفید باد 

او از من و حرفهایی که با  .دیغلتیمو  دیغلتیمآسمان آبی 

تا  گرداندیماو را راهنمایی کنم رو بر  کنمیمسعی  هاآن

غلیظ پرچین پوشیده  ٔ  حهیرابتواند بوی دشت پر از شبدر و 

جلوی در بلند  ٔ  پلهبا هم از روی  از گل رز را عمیق فرو بدهد.

، از درخت سیب رد میرویمو از شیب آرام تپه پایین  میشویم

و از پرچین پر رز، و به موازات دشتی که در آن  میشویم

. تا پایین شیب میزنیمدر حال رویش هستند قدم  هاگندم

 کنندیمنرمی که در آنجا زنان و مردان و کودکانی زندگی 

 ٔ  چهرهپل مرد عجیبی است. او به عمق  .میرویمآرام راه 

 دیگویم. به من کندیمنگاه  گذرندیمافرادی که از کنارمان 

. او خواندیمکه در چشمان آنها داستان نهاد و جانشان را 

که چرا  داندیمو  شناسدیمک را مردان و زنان و کودکان کوچ

یم. او دالیلی را که باعث رسندیمآنها اینطور یا آنطور به نظر 

چرا  داندیم. پل شناسدیمآنها به جلو و عقب بروند را  شود

 توانمیمکه  شمیاندیم. با خودم ندیآیمیا  روندیم هاآن

فضایی را در سرتاسر دنیا همراه دوستم پل بپیمایم. او بسیار 

 ■.اماموختهین، زبانی را که من داندیمدانا است. او زبان خدا را 
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 «سرمه»داستان ترجمه  
 «سمیرا گیالنی» ؛ مترجم«سعادت حسن منتو»نویسنده  
 

فهمیده وقتی ازدواج کرد سنش بیشتر از نوزده سال نبود. 

هیچ سختی  اشخانوادهآماده بود. به همین دلیل  اشهیزیجه

نکشیدند. طال و زیورآالت زیادی داشت اما با این وجود 

 حتماً، آوردیمکه برایش  یاسرمهفهمیده به مادرش گفت که 

نقره باشد. این درخواست او سریع اجابت شد. از  دانسرمهدر 

 دانسرمهبرکت،  مغازهسرمه گرفتند و از  یعلاعظم ٔ  مغازه

د. فهمیده سرمه خیلی گذاشتن اشهیزیجهآورده شد و در 

چرا انقدر به سرمه  دانستینمدوست داشت. خودش هم 

عالقمند است. شاید چون رنگش را خیلی دوست داشت. دلش 

سیاهی بیشتری به او بیامیزد. مست و از خود  خواستیم

 :گفتیم. مادرش اغلب به او کردیمبیخود سرمه مصرف 

سرمه  وقتیبو  ر وقتیکنیمفهمی این چه کاریه که »

 «به چشمات! یزنیم

 :دیخندیمفهمیده 

مادر جون خب چشمام ضعیف نمیشه، و دیگه عینک »

 «الزمم نمیشه.

 «تو سن دوازده سالگیر»

 فهمیده خندید:

سرمه استفاده کنی، هیچ وقت  یطورنیهم آگهخب »

عینک به کارت نمیاد. اما در اصل ما آدما زیادی فکرمون 

 .«رسهیمبهمون تاریکی روشنه اما به جای روشنی 

 مادرش گفت:

 «چی داری میگی! فهممینم»

مژه مصنوعی میزنن. با مداد سیاه  این دوره زمونه دخترا»

چه کارا میکنن. اما نتیجه چی  هاشونچهرهخدا میدونه با 

 «میشهر مثل پری میشن!

 مادرش چیزی نفهمید:

میدونی چی داری میگیر من که اندازه یه سر سوزنم »

 «نفهمیدم.

 فهمیده گفت:

مادر جون فقط انقدر باید بدونی که دنیا فقط خاک »

 «نیست. چیزای دیگه هم هست.

 مادرش از او پرسید:

 «ریاگهیدچه چیز »

 

خیلی چیزا، تو خاک ذرات طال هم » فهمیده جواب داد:

 «میتونه باشه.

به هرحال فهمیده ازدواج کرد. اولین مالقات برای خانم 

خونه بسیار دلچسب بود. وقتی فهمیده با همسرش صحبت 

، همسرش دید که سیاهی در چشمانش شناور است. از کردیم

 او پرسید:

 «چرا انقدر سرمه زدیر»

فهمیده شرمسار شد. همسرش ازین حالت او خوشش آمد 

ر از سیاهی فهمیده لبریز اشک و او را بغل کرد. اما چشمان پ

 شد و زد زیر گریه. همسرش ناراحت شد.

 «ریکنیمچرا داری گریه »

 فهمیده ساکت ماند و همسرش بار دیگر پرسید:

 «ر ناراحتت کردمریکنیمچی شدر اخه چرا گریه »

 «نه»

 «تو چی میتونه باشهر ٔ  هیگرپس علت »

 «چیزی نیست»

 زد و گفت: شیهاشانههمسرش بر 

هرچی هست بهم بگو. اگر کار اضافی و بدی کردم ببخش »

. من غالمم. اما من این گریه یاخونهاین  ٔ  ملکهمنو. بیین تو 

 «و ناراحتی رو دوست ندارم. دلم می خواد همیشه بخندی.

 فهمیده دوباره زد زیر گریه.

 همسرش باز پرسید:

 «اخه علت این گریه چیهر»

 فهمیده جواب داد:

 «لیوان آب بهم بده چیزی نیست یه»

سرمه  فوراًبه او یک لیوان آب داد. فهمیده  فوراًهمسرش 

چشمانش را پاک کرد. با پاک کردن سرمه اشکش هم 

 خودبخود خشک شد و بعد رو به همسرش گفت:

معذرت میخوام که ناراحتت کردم. ببین حتی یه ذره هم »

 «از سرمم باقی نموند.

 همسرش گفت:

ارم. تو با لذت ازش استفاده کن. من با سرمه مشکلی ند»

 «اما نه اینجور که چشماتو پر از اشک کنه.
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من تمام دستوراتتو » چشمانش را انداخت پایین و گفت:

 .«زنمینمانجام میدم. در آینده هم هیچ وقت سرمه 

که به اندازه  نهیآنه نه! من نگفتم سرمه نزن! فقط حرفم »

الزم استفاده کن. هرچیزی بیش از حد ازش استفاده کنی، از 

 «ارزشش کم میشه.

فهمیده سرمه زدن را ترک کرد اما هر روز به سرمه و 

 :کردیمو با خودش فکر  کردیمنگاه  شیانقره دانسرمه

 توانستیمچطور « چطور این دو از زندگی من خارج بشنر»

سرمه رادر چشمانش جا ندهدر فقط به خاطر اینکه ازدواج 

کردهر چون حاال در مالکیت کسی قرار گرفتهر یا بخاطر سلب 

تصمیم بگیرد و به هیچ  توانستینمقدرت اراده استر 

به زیبایی ماه  یابچههم نتوانست برسد. یکسال بعد  یاجهینت

ینمه به دنیا آورد. خیلی ضعیف شده بود اما خودش متوج

یم. احساس دیبالیم. به خاطر تولد پسرش خیلی به خود شد

چیز مهمی خلق کرده است. بعد چهل روز سرمه خرید و  کرد

به چشمان نوزادش زد. چشمان پسرش خیلی درشت بود. 

هم شدند. خانواده همسرش  تردرشتوقتی برایش سرمه زد 

 !دزنیمهم اعتراضی نکردند که چرا به چشمان نوزاد سرمه 

چشمان نوزاد را خیلی دوست داشتند. روزها به خوشی  چون

تا اینکه همسرش شجاعت علی ترفیع درجه  گذشتندیم

گرفت. االن حقوقش یک و نیم برابر شده بود. یک روز پسرش، 

که همسرش نام او را عاصم گذاشته بود، را سرمه به چشم 

و  دید. او را خیلی دوست داشت. بی اختیار دست او را کشید

و از خوشحالی  دیخندیمبوسید و او را روی تخت انداخت. او 

. برای تولد خوردیمدست و پاهایش به این طرف آن طرف 

. فهمیده کیک بزرگی خریده بود و شدندیمفرزندشان آماده 

اولین  خواستیممحل را دعوت کرده بود. دلش  یهابچهتمام 

سالگرد تولد فرزندش باشکوه برگزار شود. جشن با شکوه 

حال عاصم دگرگون شده بود.  کالً برگزار شد اما از دو روز قبل 

 به طوری که تشنج کرد. او را به بیمارستان 

بردند و بعد از معاینه پزشکان گفتند که سینه پهلو کرده 

 است. فهمیده زد زیر گریه و بر سر خودکوبید:

 «عزیزم چت شدهر من که مثل گل بزرگت کردم!وای »

 یکی ازپزشکان به او گفت:

در اختیار انسان نیست. من به عنوان  هایماریبخانم این »

 «دکتر به شما میگم که امیدی به زنده موندنش نیست.

 فهمیده دوباره زد زیر گریه:

. تو رو خدا! آقای دکتر نجاتش بدین کشمیممن خودمو »

کمکش کنید. من چشم امیدم به خداست که  دیتونیمشما 

 «بچم نجات پیدا کنه. شما چرا انقدر ناامیدیر

 «ناامید نیستم اما نمیتونم امید واهی بدم.»

چرا بخواید امید واهی بدیدر من مطمئنم که فرزندم »

 «خوب میشه.

 «خدا کنه اینطور بشه!»

اما خواست خدا چیز دیگری بود و سه روز بعد عاصم در 

شده بود و هوش  هاوانهیدستان مرد. فهمیده مثل بیمار

. دیکشیموحواسش سرجایش نبود. به صورتش ناخن 

همسرش که نگران او شده بود با چند پزشک مشورت کرد. 

نداشت. تمام فکر و  یاجهینتدارو هم تجویز کردند اما 

 ذکرفهمیده فقط سرمه شده بود و سرمه.

 همسرش از او پرسید:

 «افسردگی چیهرعلت این همه »

 جواب داد:

 «هیچی نیست، فقط برام سرمه بخر.»

همسرش برایش سرمه خرید اما خوشش نیامد. خودش به 

دلخواهش را خرید. به چشمانش زد و  ٔ  سرمهبازار رفت و 

خوابید طوری که انگار پسرش کنارش خوابیده است. صبح 

وقتی همسرش برای بیدار کردنش آمد، دید که او مرده! در 

 ■ شش عروسکی بود با چشمانی لبریز از سرمه.آغو
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 «پل رودخانه پرتالطم»داستان ترجمه  
 «پورمعصومه ولی» ؛ مترجم«ایزاک سویتنی»نویسنده  

 

اسلیم جکسون ترم پاییزی دانشگاه آبراهام لینکلن را پشت 

سر گذاشته بود و در حالی به ترم دوم راه پیدا کرد که هنوز 

خجالتی بود و دوستی پیدا نکرده بود. در اولین تعطیالت 

زمستانی دانشگاه هرآنچه را که زمان رفتن به دانشگاه او را 

ها با بوی بیکن تازه کرد، انجام داده بود. صبحدلتنگ خانه می

خواست. کرد از خواب برمیو تخم مرغی که مادرش درست می

ها کرد. گاهی بعد از ظهرعصرها کمک پدرش هیزم خرد می

نشست و به جنگل خالی از سکنی چشم در ایوان پشتی می

دوخت. حال، که به دانشگاه برگشته بود، خبری از هیزم و می

 ز آن خبری از پدر و مادر نبود.تر اغذای تازه نبود. اما مهم

اسلیم، که مردی جوان، قد کوتاه و الغر بود، از اتوبوس 

رحم گذاشت. جایی که پیاده شد و پا به محیطی شلوغ و بی

شد و برای هم ها با لباس هماهنگ میهر روز جوراب

ها اسم برندهای مُد مهم بود. کوله پشتی نازک کالسی

ای و او وسایلش را در ساک قهوهاش تقریبا خالی بود نارنجی

برد. کاله آبی قابل تنظیم و بدون درخشانی با خود می

ای رنگش که تا ی پدربزرگ مرحومش را بر موهای قهوهنوشته

رسید گذاشته بود. آن کاله را از زمانی که دوازده سر شانه می

کرد. سال پیش پدر بزرگش از دنیا رفته بود هر روز سرش می

دانست که اشاره به تعلق به مکان و زمانی ی میآن را نماد

 داشت.دیگر داشت. تنها موقع استحمام آن را از سر برمی

شد. دانشجوها به اوایل عصر بود و هوا داشت تاریک می

چپیدند تا از هوای سرد دور بمانند. هایشان میزودی در اتاق

پر تر از همیشه بودند. اسلیم از کنار مسیر ها ساکتخیابان

بنابراین از راه  رویی نبود،رفت. پیادهای راه میچاله چوله

روی باریک آسفالت کنار جاده عبور کرد. مشکلی با پیاده

نداشت. دوست داشت تنها قدم بزند. الاقل به خودش که 

اینطور میگفت. مسیر در محوطه دانشگاه به سان ریسمانی در 

ه محوطه آشنا یک گره، پیچ و خم داشت. اسلیم، که هنوز ب

تابلوهای راهنما را به سوی خوابگاه دنبال کرد، اما به  نبود،

 برد.رسید که این مسیر او را دورتر و دورتر مینظر می

دوساعت بعد از پیاده شدن از اتوبوس، ساک دست اسلیم 

اش از را اذیت میکرد. انگار حتی کوله پشتی تقریبا خالی

 کشید. به را با خود پایین میسنگینی آویزان شده بود و اسلیم 

اند، که گم شده این نتیجه رسید که تابلوها اشتباه بوده

 رفت. با خود گشت و از راه دیگری میو اینکه باید برمی بود،

 

 

اندیشید که حتما کسی دستش انداخته. آنگاه بود که سر و 

صدای آهسته ای شنید. صدا درست از پیچ بعدی جاده 

ه اشتباه فکر کرد صدا مربوط به جشنی است آمد. اسلیم بمی

ی و امید داشت تا کسی را بیابد که او را به سمت خانه

موقتش راهنمایی کند. صدا از یک جشن نبود. وقتی که اسلیم 

ای دید و جلوتر رفت. تابلوی سبز پیچ جاده را رد کرد، رودخانه

 رنگی جلوی پلی پهن و کوتاه نصب شده بود.

به رودخانه آهسته و جاری که از «. الطمی پرترودخانه»

ی آشکار آن ی زیادی داشت نگاهی کرد و به طعنهپل فاصله

پشت درختان عریان،  خندید. باالخره خوابگاه را آن سوی پل،

 اینبار بیشتر. دید. باز هم خندید،می

مانده بود، از وسط ای سیمان تهپل دست ساز مانند کپه

طرفین تا آب از میان آن جریان یابد.  با دو حفره در برآمده،

یک طرف آن نرده داشت. با وجود اینکه آب آهسته حرکت 

های دو طرف پل که کرد، اما از سطح پل دور بود. حفرهمی

دادند، باعث شده بودند که بازتاب چون کانالی آب را عبور می

 صدای آب در محیط بپیچد.

 اسلیم از پل عبور کرد.

ی سیمان رسید، نسیم آرامی وزید و کپهوقتی به وسط 

کالهش را از سرش برداشت. اسلیم سعی کرد آن را بگیرد اما 

خیلی دیر جنبید. برگشت و دید کالهش در سر پل منتظر 

اوست. شانه باال انداخت و آهی کشید، کاله را برداشت، بر سر 

گذاشت و یک بار دیگر امتحان کرد. تازه دوباره روی پل قدم 

ه بود که بار دیگر باد کالهش را برد. کاله اول پشت گذاشت

، اما پیش از آنکه بردارد، باد دوباره پایش افتاده بود. خم شد

 آن را به عقب راند.

اند، به اطراف کرد دستش انداختهاسلیم که هنوز گمان می

نگاه کرد. چیزی ندید و پیش از آنکه کاله را از زمین بردارد 

نگاهی انداخت. صورتش را در هم « تالطمرود پر»ای به لحظه

تر از میان باد کشید و کاله را به پشت بر سر گذاشت تا راحت

عبور کند. تا نیمه پل رفته بود که بادی به شدت قوی بر فراز 

رودخانه وزید، گویی که دم خود شیطان باشد. شدت باد 

ی پل اسلیم را دو بار دور خود چرخاند و او را به تک نرده

افتاد، و گم شد. « رود پرتالطم»بید. کاله پدربزرگش در کو

زده چهار دست و پا به سر پل برگشت، میان جاده وحشت

 و گریه کرد.نشست، 
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ی نور ماه به خورشید کامال غروب کرده بود و سوسو

کرد. هوا ها راه باز میهای عریان درختسختی از میان شاخه

ند. تنها صدایی که سوزاسوز داشت و پوست اسلیم را می

رود »شنید صدای جریان نرم و آهسته و طنین انداز اسلیم می

بود و صدای باال کشیدن بینی خودش. برای « پرتالطم

 ای انگار بادی وجود نداشت.لحظه

دیگه امیدی "به سرش که دست کشید ناگهان گفت: 

 ."نیست. هیچ امیدی

باری. دوباره صدای باد را شنید، مثل صدای سوت قطار 

اسلیم در ابتدای پل ایستاد و منتظر شد. وقتی قطار باد رسید، 

 دید.اسلیم هیچ چیز حس نکرد. او همه چیز را می

های های شکسته با خاک و برگاسلیم دید که شاخه

ی توپی قدرتمند و خشک در هم آمیختند، همه چون گلوله

بر ای پیچیدند. از آب جاری زیر پل، ذرهپیشرفته در هم می

صورتش پاشید. سپس کالهش از زیر پل باال آمد. باد بلندش 

مقابل سیمان و گِل، آن را با خاک و خل آمیخت. اما پاره  کرد،

نشد. باد کاله را از زمین بلند کرد، و در انتهای پل معلق 

 داشت و سر جایش چرخاند. نگه

اسلیم چشم تنگ کرد و دید که کالهِ معلق از روی آب و 

هایش را بر دندان عبور کرد. وقتی بر آن دقیق شد، گل و الی

هم سایید و لبانش را بر هم فشرد. ساکش را باز کرد و 

های اضافی داخل آن را باز کرد. بندهای یک جفت از کفش

بندها را به هم گره زد و با آن ساکش را به کوله پشتی بست. 

 گذاشت.« رودخانه پرتالطم»برای بار آخر قدم بر پل 

باد پایش را عقب  انی که اولین قدم را بر پل گذاشت،زم

راند و او افتاد. او متوقف نشد و چهار دست و پا به سر پل 

بازنگشت. در عوض نرده را گرفت و خود را بلند کرد. باد شدید 

های خشک صورتش را کوبید. برگاو را مرتبا به نرده می

د. اما او موفق ها و پیشانیش را خون انداختنخراشیدند و گونه

 شد که خودش را نگه دارد.

درختان تنک در امتداد رود خم شدند و شکستند. مانند 

های باریک افتادند. آب رود که از پل دور بود مانند شاخه

شلنگ آتش نشانی بر روی پل پاشید. صدای کر کننده سوت 

باد فریاد بلند اسلیم را درخود فرو خورد. سیمان شکست. 

 تنها  _به سرش اصابت کرد. او دوباره افتاد. نرده ای از آنتکه

در  _آمدکمک اسلیم، که دیگر به درد نخور به نظر می

های شدید باد شکست. اسلیم متوجه شده بود اما برابر جریان

 کند.رهایش توانست نمی

در آسمان فریاد زد و خطر کرد و مشتی در هوا تکان داد، 

. اسلیم شانسش را امتحان  "باد لعنتی! من کالهمو میخوام"

افتاد گرفت و خود را باال کشید. کرد و نرده را که داشت می

تر از پیش بودند. سینه سپر کرد و راه خود را هایش محکمگام

 به سوی کاله باز کرد.

ی آبی معلق باقی به سرعت حرکت کرد. یک قدم تا خاطره

. وقتی مانده بود. این تالش حتی خود او را متعجب کرده بود

باد او را گرفت و پاهایش از زمین به سوی جایزه شیرجه زد، 

ی چوبی دوام جدا شد. باد او را به پهلو در هوا چرخاند. نرده

نیاورد و روی گل و الی افتاد. اسلیم ناچارانه دستش را دراز 

ی پل برد، کاله کرد، و وقتی باد او را چرخاند و به سمت لبه

 در دستش افتاد.

 ز متوقف شد.همه چی

 محکم روی زمین افتاد. اسلیم، کاله در دست،

 "تونستم."با خود زمزمه کرد 

بلند که شد اشک صورتش را پوشاند. خاک و گل 

هایش را گرفته بود. اسلیم نخواست لباسش را بتکاند. شسلبا

به کاله، که آن هم خاکی بود، نگاه کرد و دید که هیچ جای 

بجز خاکی شدنش، کاله هیچ  آن شئ آبی، پاره نشده است.

فرقی با قبل نکرده بود، اما اسلیم آن را به چشم یک نیروی 

دید که قبال متوجهش نشده بود. همتا و پایدار میعجیب، بی

 لبخند زد.

انداخت. کاله آهسته « رودخانه پرتالطم»اسلیم کاله را در 

سر جای خودش کنار سنگی  شناور شد و وسط رودخانه،

اسلیم افتادن آن را تا وقتی که روی سطح متوقف شد. 

ی خاکی آبی رنگی شد تماشا کرد. وقتی محکمی شبیه نقطه

ای از رنگ کاله ایستاد، اسلیم برای اولین بار، متوجه مجموعه

ترین قرمزها، سبزها، زردها و ها شد. درخشانروی تکه سنگ

هر یک روی سنگ مخصوص هایی که تا کنون دیده بود، آبی

ایستاده بودند، به سان « رودخانه پرتالطم»ان در وسط خودش

ی رنگارنگ خاطرات از ی مصنوعات جنگی، رودخانهموزه

 ■ دست رفته، اما هرگز از یاد نرفته.
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 هنرمندان، دوستان و همراهان عزیز

 هامطالب، مقاالت، یادداشتمنتظرآثار، 
 شما هستیم. تظر نظرات، انتقادات و پیشنهاداتمن و همچنین

 تریبون همه هنرمندان است.« چوک»

http://www.chouk.ir/

